Ondernemingsnummer - Numéro d'entreprise : 410 814 893
RPR Bergen-Charleroi, afdeling Doornik
Siège/Zetel :
Rue de la Station 48
B – 7904 Tourpes

Aan de Vlaamse JKA clubs.

Zwijnaarde, 30 maart 2022.

Betreft:

Belgisch JKA kampioenschap jongeren individueel 2022.

Deze wedstrijd vindt plaats op zondag 24 april 2022
• oplijnen & presentatie: om 9u45
• aanvang individuele wedstrijden: om 10u00
Locatie:

Hall Omnisport Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent 232
1420 Braine l’Alleud

Inschrijvingen:
Om reden van de coronaperikelen van de voorbije twee jaar, besliste het Bestuursorgaan van BAKF om
het Belgisch JKA kampioenschap Jongeren Individueel uitzonderlijk te organiseren met vrije
inschrijvingen.
Opgelet:
Er zijn evenwel beperkingen van toepassing met betrekking tot de minimum-graad die de jongeren
moeten bezitten op datum van 31/03/2022 om te kunnen deelnemen:
- pupillen: minimum 8° kyu
- preminiemen: minimum 7° kyu
- miniemen: minimum 6° kyu

Daarnaast durven we erop te rekenen dat jullie als clubverantwoordelijken, geen jongeren inschrijven
die weinig of onvoldoende wedstrijdervaring hebben. Het betreft immers een Belgisch kampioenschap.
Verder, omwille van praktische organisatie besliste het BAKF bestuursorgaan om dit jaar geen
ploegwedstrijden te organiseren.
De inschrijvingen voor de individuele jongeren wedstrijden moeten ten laatste vrijdagmiddag 15 april
2022 binnen zijn op het competitie-secretariaat van JKA Vlaanderen:
• Via e-mail: competitie@jka-vlaanderen.be
Het inschrijvingsformulier (excel) kan je terugvinden in bijlage of op de website www.jka-vlaanderen.be.
Membre de / Lid van:
European Shotokan Karate-do Association (ESKA)
World Shotokan Karate-do Association (WSKA)

Ailes / Vleugels:
JKA Francophone asbl
JKA Vlaanderen vzw

Opgelet:
Vergeet niet om op het formulier de begeleiders te vermelden. Maximaal 1 begeleider van dezelfde
club/wedstrijdvloer.

Ter info:
Bij de lottrekking via vrije inschrijving wordt er steeds getracht om deelnemers van eenzelfde club zo ver
mogelijk uit elkaar te plaatsen.
Deelname: gratis.
Nu er eindelijk nog eens een competitie kan georganiseerd worden, vindt het BAKF bestuursorgaan het
niet nodig om deelnamegeld te vragen.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van BAKF vzw.

