REGLEMENT NK TEAMS 2021
Artikel 1.
Auspiciën
De NK Teams Nunchaku 2021 worden georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Nunchaku
Nederland (SNN).
Artikel 2.
Deelname
Nunchaku-ka’s kunnen uitsluitend deelnemen aan de NK Teams 2021 indien:
a)
de deelnemer in het bezit is van een geldig SNN paspoort en de jaarcontributie is voldaan.
b)
de deelnemende sportschool geregistreerd staat bij de SNN en aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan.
b)
de deelnemer staat ingeschreven bij de sportschool en als zodanig is geregistreerd bij de
SNN.
Artikel 3.
Disciplines
De NK Teams bestaat uit de volgende disciplines:
a)
Kata
b)
Kumite
c)
De disciplines zijn gescheiden, er zal dan ook geen overall beker zijn.
Artikel 4.
Kata
a)
een Kata-team bestaat uit 2 personen, exclusief 1 reserve-deelnemer. Dit moet voor aanvang
van het toernooi gemeld worden.
b)
deelnemen met minder dan 2 personen is niet toegestaan.
c)
de deelnemers lopen in teamverband en synchroon, schakelkata 1 en 2, wedstrijdkata of kata
sho-dan.
d)
elke deelnemer mag een kata boven zijn niveau lopen, niet een lager.
e)
een deelnemer mag zich voor 2 kata’s inschrijven. Op zijn eigen niveau en een niveau hoger.
Dus een schakelkata deelnemer mag zich ook inschrijven voor wedstrijdkata. En een
wedstrijdkata deelnemer mag zich inschrijven voor kata sho-dan. Zo kan er 2 keer kans
gemaakt worden op de titel.
f)
schakelkata wordt gelopen door deelnemers met een gele t/m oranje band.
g)
de wedstrijdkata mag gelopen worden door deelnemers met een gele t/m bruine band.
h)
kata sho-dan mag gelopen worden door deelnemers met een groene band t/m 5e dan.
i)
de startpositie van het synchroonkata is vastgesteld naast elkaar. Deze zal gemerkt zijn op
het wedstrijdveld.
j)
de kata’s worden 1 keer gelopen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en tijdsplanning
kan er gekozen worden om de kata’s 2 keer te lopen.
Artikel 5.
Beoordeling Kata
Iedere Kata wordt beoordeeld door een jury, bestaande uit 3 of 4 personen.
a)
de Team Kata’s worden beoordeeld volgens de reglementen van de SNN en op basis van
technische uitvoering in combinatie met synchroniteit.
b)
Indien deze jury uit 3 personen bestaat zal het laagste cijfer komen te vervallen.
c)
Indien de jury uit 4 personen bestaat zal het laagste en het hoogste cijfer komen te vervallen.
d)
De cijfers die blijven staan worden bij elkaar opgeteld en geven een totaalscore.
Artikel 6.
Totaalscore Kata
De uitslag van een Kata wordt bepaald door:
a)
De uitslag van de Team Kata.
b)
indien er sprake is van een gelijke score met een ander team, en het is van belang dat er een
winnaar komt, dan worden alle gegeven scores van de juryleden opgeteld om tot een
eindscore te komen.
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c)

indien de situatie, zoals geschetst onder Art.5, lid b eveneens leidt tot een gelijke eindscore,
zullen de betreffende teams wederom de Team Kata uitvoeren om een winnaar te bepalen.
De uitslag van dit duel is bepalend voor de eindscore.

Artikel 7.
Volgorde Kata
a)
de Kata-deelnemers worden vooraf, middels de inschrijving, geplaatst op twee posities:
- positie 1
- positie 2
b)
de positie bepaalt de volgorde van het uitvoeren van de Kata.
c)
van deze volgorde mag niet meer worden afgeweken, behoudens het inbrengen van een
reserve-deelnemer.
d)
indien een reserve-deelnemer is ingebracht mag deze niet meer worden gewisseld.
e)
het is slechts één keer mogelijk om een deelnemer te wisselen.
Artikel 8.
Kumite
a)
een Kumite-team bestaat uit 3 personen, exclusief 2 reserve-deelnemers:
(1 reserve deelnemer -1.65m en een reserve deelnemer +1.65m)
b)
de samenstelling van een team is als volgt:
- 1 deelnemer -1.65 meter (junior nunchaku)
- 2 deelnemers +1.65 meter (senior nunchaku)
c)
deelnemen met minder dan 2 personen in een team is niet toegestaan.
Artikel 9.
Kumite reglement
De kumite wedstrijden worden georganiseerd volgens de reglementen van de SNN.
Artikel 10.
Kumite Team indeling
a)
de indeling van een Kumite Team geschiedt volgens de inschrijving.
b)
van deze volgorde mag niet meer worden afgeweken, behoudens het inbrengen van een
reserve-deelnemer.
c)
indien een reserve-deelnemer is ingebracht mag deze niet meer worden gewisseld
d)
het is slechts een keer mogelijk per lengteklasse om een deelnemer te wisselen.
Artikel 11.
Uitslag Kumite
De uitslag van een Kumite wedstrijd wordt als volgt bepaald.
a)
door het aantal gewonnen wedstrijden.
b)
bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden worden de waza-ari’s en ippons opgeteld.
c)
indien een situatie zoals onder Art.9 lid b wederom een onbeslist geeft zal door middel van
loting een extra wedstrijd worden bepaald. Deze wedstrijd is bepalend voor de einduitslag.
Indien nodig zal een Golden Score worden toegepast.
Artikel 12.
Gedrag en fatsoen
a)
Indien een deelnemer tijdens een wedstrijd, in woord of gebaar, te kennen geeft het niet
eens te zijn met de beslissing(en) van de scheidsrechter dient hij/zij te worden bestraft met
‘keikoku’.
b)
Indien een deelnemer tijdens de wedstrijd de grenzen van respect en fatsoen overschrijdt
dient hij/zij te worden gediskwalificeerd.
c)
Indien een deelnemer zijn/haar wedstrijd, of die van zijn teamleden, op enigerlei wijze
probeert te beïnvloeden door woord of gebaar, dient de deelnemer die op dat moment op
het veld staat te worden bestraft met ‘keikoku’. Bij herhaling dient de betrokken deelnemer
te worden gediskwalificeerd.
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Artikel 13.
Diskwalificatie
a)
Indien een deelnemer uit een team wordt gediskwalificeerd wordt de wedstrijd beëindigd.
De uitslag van de wedstrijd wordt vervolgens vastgesteld op 6 – 0 voor tegenstander.
b)
De hoofdscheidsrechter zal na overleg met het betrokken scheidsrechterteam bepalen of de
diskwalificatie voor de rest van het toernooi geldt voor de vechter en/of het team.
c)
Na een diskwalificatie maakt de hoofdscheidsrechter een rapport op en stuurt dit binnen één
week naar het bestuur van de SNN.
Artikel 14 .
Protesten
a)
Tijdens een wedstrijd kan niemand protesteren bij het scheidsrechterteam.
b)
Indien men van mening is dat er, door het scheidsrechterteam, sprake is van onjuiste
uitvoering van het reglement, dan heeft de teambegeleider het recht na afloop van de
wedstrijd protest in te dienen bij de hoofdscheidsrechter.
c)
Bij een protest zal de hoofdscheidsrechter direct de betrokken partijen horen en een
beslissing nemen die bindend is.
d)
Indien de fatsoensnormen zijn overschreden wordt geen protest in behandeling genomen.
Artikel 15.
Extreme situaties
a)
Als er zich situaties voordoen waarin bovenstaand reglement niet voorziet, of als er enige
twijfel is omtrent de toepassing van enkele artikelen uit dit reglement, dan zal tijdens de
wedstrijden de hoofdscheidsrechter in samenspraak met het scheidsrechterteam
beraadslagen ten einde een oplossing te vinden. De beslissing van de hoofdscheidsrechter is
vervolgens bindend voor het toernooi. Naar aanleiding van deze situatie maakt de
hoofdscheidsrechter een rapport op en stuurt dit naar de scheidsrechterscommissie die
vervolgens een definitieve uitspraak doen omtrent de ontstane situatie.
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