BIJLAGE 1: KLEDIJ
1. Kledij kampers
-

Karate-gi:
 De karateka draagt een propere, witte karategi. Deze karategi mag niet
gescheurd zijn.
 De vest, wanneer deze rond het middel met de gordel geknoopt is, moet zolang
zijn dat deze de heupen bedekt. Vrouwen dragen een effen witte T-shirt
gedragen onder de karate-vest.
 De vestmouwen komen ten minste halfweg de voorarmen maar bedekken niet
de pols, en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 De broekspijpen bedekken minstens tweederden van het scheenbeen maar
niet de voet, en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 De gordel moet zolang zijn dat, nadat deze correct rond het middel geknoopt is,
ongeveer 15 centimeters extra lengte aan elk uiteinde overblijft. Tevens is de
gordel ongeveer 5 centimeter breed.
 Wat betreft emblemen is enkel het volgende toegelaten:
o Het clubembleem, op voorwaarde dat de oppervlakte niet groter is dan 10
cm x 10 cm. Dit embleem mag zich bevinden op de bovenkant van de
voorzijde van de vest of op de arm, niet op de rugzijde van de vest
o Het JKA-embleem mag, onder dezelfde voorwaarden als het clubembleem
o Een merkembleem mag, maar enkel op de traditionele plaatsen, ttz. op de
boorden van de vest en bovenaan op de broek. Andere plaatsen, zoals rug,
voorkant, mouwen of broekspijpen zijn niet aanvaardbaar.
o Verwijzingen naar nationaliteiten of nationale ploeg zijn niet toegelaten.

-

Vuistbeschermers:
 Verplicht te dragen, op alle wedstrijden.
 Zijn eigendom van de kamper.
 Zijn volgens het type “BAKF”
 Vulling: 2 componenten poly-urethaan
 Oppervlak: wit Lycra
 Gewicht: max. 70g per stuk
 Dichtheid: max. 0,25 kg/dm3
 Dikte: tussen 25 en 35 mm
 Breedte: max. 110 mm
 Geen reclame, uitgezonderd op de polsband
 De vorm moet gerespecteerd worden (zie foto’s)
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-

Tandbeschermer:
 Is verplicht voor alle wedstrijden.
 Enkel de tandbeschermers die voldoen aan volgende specificaties worden
aanvaard:
o goed passend,
o vervaardigd op basis van een afdruk gemaakt door de tandarts,
o bovenste tandenrij volledig omsloten (tot achter de laatste kies),
o transparant (geen kleur).

-

Het dragen van brillen is niet toegelaten in SHIAI en JYU IPPON KUMITE (zelfs niet
met veiligheidsglas). Wel toegelaten in KIHON IPPON KUMITE.

-

Haarspelden zijn niet toegelaten. Enkel elastiek is toegelaten en zelfs verplicht voor
lange haren.

-

Karateka's mogen niets dragen dat zou kunnen kwetsuren veroorzaken (d.i. ringen,
oorringen, halssnoeren, gespen, lederen riemen, enz.). Indien bepaalde van deze
verboden voorwerpen niet zichtbaar zijn (bvb. ringetjes bij piercing), valt het dragen
ervan onder de verantwoordelijkheid van de kamper zelf.

-

Rode gordel en witte gordel: het bijhebben op wedstrijd is de verantwoordelijkheid van
de kamper.

-

Bij koude temperatuur is het dragen van een witte T-shirt (door jongeren tot en met
miniemen) toegelaten.
2. Kledij coach

-

Kledij begeleider en/of coach: in kimono (niet in trainingspak).
3. Kledij scheidsrechters

-

Uniform: zie arbitragereglement BAKF.
Indien het te koud is kan de hoofdscheidsrechter beslissen om zwarte kousen en
zwarte pantoffels of schoenen te laten dragen.
De scheidsrechters moeten een waardig voorkomen hebben. Bij twijfel beslist de
respectievelijke verantwoordelijke arbitrage.
Om de uniformiteit van de kledij te garanderen zal iedere scheidsrechter deze kledij
aanschaffen volgens de BAKF richtlijnen (vooral stoftextuur en kleurkeuze).
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