
 

 

TOKON CUP 2019 
Lørdag den 16. november kl. 11.00 – 18.00 

Igen i år inviterer TOKON HJØRRING KARATE alle foreningens medlemmer til vores eget stævne. 
Tanken med TOKON CUP er, at alle skal have en hyggelig dag, samt udvikle og inspirere hinanden til 
videre træningslyst. Det er et stævne, hvor ALLE får mulighed for at vise hvor dygtige, de er blevet til 
karate. Det er muligt at stille op i både KATA (figurøvelser) og KUMITE (kamp). Nedenstående ses de 
forskellige kategorier, som medlemmerne bliver inddelt i.    
  
Det er muligt for alle, at stille op i sin egen kategori og en kategori over den alderssvarende kategori. 
Dette gøre sig gældende i både KATA og KUMITE. Tilmeldingen er på hjemmesiden – under ”event” 
 

 
Der er ubegrænset slikposer til alle, der får 

4 flag i KATA og 3 points scoringer i KUMITE. 
    
 
  
 
Kampreglerne for KATA og KUMITE vil blive gennemgået til den daglige træning. Hvis der er 
spørgsmål, vil trænerteamet gerne være behjælpelige med at besvare alle spørgsmål.   

  
Der vil være store pokaler til 1., 2. og 3. pladsen. Hvis der kun er tre deltagere i en kategori, vil alle i 
kategorien få en pokal. Der bliver traditionen uddelt en fighterpokal til den bedste pigefighter og en til 
den bedste drengefighter.   

   
Stævnet bliver afholdt i Fortuna Fiberhallen på kampmåtter og der vil være en bod hvor der kan 
købes udstyr, bamser og andre seje ting. Cafeteriet vil være åbent. 

  
Alle i familien, venner samt bekendte er velkommen til at komme og heppe.  

  
  

Sidste tilmelding er søndag den 3. november 2019 

KATA KUMITE 
Kata piger og drenge 4 - 7 år. Kumite piger og drenge 4 - 5 år. 

Kata piger og drenge 8 - 10 år. Kumite piger og drenge 6 - 7 år. 
Kata piger og drenge 11 - 13 år. Kumite piger 8 - 9 år. 
Kata piger og drenge 14 - 17 år. Kumite drenge 8 - 9 år. 

Kata damer og mænd 18 – 99 år. Kumite piger 10 - 11 år. 
 Kumite drenge 10 - 11 år. 

 

Deltagerpris 50kr. 

Kumite piger 12 - 13 år. 
Kumite drenge 12 - 13 år. 

Kumite kadet piger 14 - 15 år. 
Kumite kadet drenge 14 - 15 år. 

 Kumite junior piger 16 - 17 år. 
 Kumite junior drenge 16 - 17 år. 
 Kumite mænd og kvinder 18 - 99år 


