2022.4

Pupillen / Aspiranten / Cadetten / Junioren
Senioren/ Masters
Organisatie:

Taekwondo Rosmalen / William Verstappen

Wedstrijdleiding:

Martial.events

Informatie:

William Verstappen 0621536540
Thijs Quispel

Plaats:

Sporthal De Schutskamp
De Eendenkooi 1
5231 KG
‘s-Hertogenbosch

Datum:

Zaterdag 01 Oktober 2022
Pupillen
A---B---C---categorie
Aspiranten A---B---C---categorie
Cadetten A---B---C---categorie
Junioren A---B---C---categorie
Senioren A---B---C---categorie

Registratie/Weging:

Zaterdag 01 Oktober 2022
07.30---08.30 uur Pupillen en Aspiranten
10.30---11.30 uur Cadetten, Junioren en Senioren

Tijdschema:

09.30---12.30 voorrondes en finales Pupillen en Aspiranten
13.00---18.00 voorrondes en finales Cadetten, Junioren en
Senioren

Inschrijfgeld:

Sparring € 35,--

wajverstappen@ziggo.nl

Bij inschrijving en betaling voor
28-08-2022 betaalt u €30,--

Inschrijfgelden dienen direct bij registratie te worden voldaan via
martial.events . restitutie vind nimmer plaats. ( behalve bij
annulering toernooi )

Maximaal aantal deelnemers is: 300 SPARRING
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Coach:

Per 4 deelnemers moet er minimaal 1 coach aanwezig zijn
(max. 6 coaches per sportschool)
De coach dient bondslid en tenminste 18 jaar oud te zijn. En zich ook
te registreren via www.martial.events zij ontvangen namelijk een
coachkaart op naam er zullen geen blanco coachkaarten worden
verstrekt.
Bondspaspoort dienen te worden getoond. Coach dient
gekleed te zijn in sportkleding en sportschoenen. Alleen deelnemers
en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van
deelnemers--- of coachkaart.
Een club dient zorg te dragen voor voldoende coaches. De organisatie
zal geen wedstrijden verplaatsen en/of pauzeren voor het ontbreken
van coaches.

Deadline:

18 September 2022
Inschrijvingen online via: https://www.martial.events/nl

Entree:

Vanaf 7 jaar:

€ 5,=
Op vertoon van je bondspaspoort is de entree gratis
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Open Sparring toernooi
Wedstrijdregels:

Laatste regels WT/TBN reglement. Best of 3

Score registratie:

Daedo PSS voor alle klassen

Wedstrijdduur:

Pupillen: 3 x 1 minuut
Aspiranten 3 x 1,5 minuut
Cadetten 3 x 1,5 minuut
Junioren 3 x 1,5 minuten
Senioren 3 x 1,5 minuten

Ronde pauze 30 seconden
Aantal deelnemers:

Maximaal 300 deelnemers

Aantal velden:

4 Velden met Daedo PSS

Prijzen:

Alle 1e, 2e en gedeelde 3e prijswinnaars een prijs.
Dit jaar zullen we ook binnen de teamresultaten strijden
om een 1e , 2e en 3e plaats. Hiervoor gebruiken we het
bijgevoegde inschrijfformulier deze kunt u inleveren bij
de wedstrijdleiding op de wedstrijddag.

Klasse:

A---klasse 2e geup en hoger
B--- klasse 6e geup--- 3e geup
C--- klasse 10e geup--- 7e geup

Leeftijden:

Pupillen
Aspiranten
Cadetten
Junioren
Senioren

6---8 jaar
9---11 jaar
12---14 jaar
15---17 jaar
Ouder dan 17
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Gewichtsklassen:

Pupillen:
--21, --24, --27, -- 30, --34, --39, --44, +44
Aspiranten:
--28, --32, --36, -- 40, --45, --51, --57, +57
Cadetten Heren: --33, --37, --41, --45, --49, --53, --57, --61, --65, +65
Cadetten Dames: --29, --33, --37, --41, --44, --47, --51, --55, --59, +59
Junioren Heren: --45, --48, --51, --55, --59, --63, --68, --73, --78, +78
Junioren Dames: --42, --44, --46, --49, --52, --55, --59, --63, --68, +68
Senioren Heren: --54,--58,--63,--68,--74,--80,--87, +87
Senioren Dames: --46,--49,--53,--57,--62,--67,--73, +73
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Hoofdcontact:

Is NIET toegestaan bij de pupillen, aspiranten en cadetten B & C klassen. .
klassen zonder hoofdcontact dienen eigen hoofdbeschermer te gebruiken

Is wel toegestaan voor de cadetten A--klasse en alle junioren en senioren
klassen.

Cadettenverklaring:

Elke sporter welke deelneemt in de cadetten A---klasse dient een
ondertekende verklaring te overleggen waarin hij/zij aangeeft de
wedstrijdregels te aanvaarden, op eigen risico deelneemt en de
organisatie vrijwaart voor elke aansprakelijkheid. Deze verklaring
dient eveneens ondertekend te worden door de wettelijke
vertegenwoordiger van de sporter. Het document is alleen geldig
mits vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de
wettelijke vertegenwoordiger waarmee diens handtekening kan
worden geverifieerd. De coach of anderen dan de wettelijke
vertegenwoordigers zijn niet bevoegd dit document te
ondertekenen. De verklaring vind u onderaan dit document.

Deelnamevoorwaarden:

Bondspaspoort met geldig betalingsbewijs dient te worden getoond bij
de weging. Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de
wedstrijden deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord
met de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid.
Een hoogoo, hoofd---, kruis---, onderarm---, mondbeschermer,
handbeschermers en beenbeschermers zijn verplicht.

Poules/ompoulen:

Bij een tekort aan deelnemers in een gewichtsklasse worden twee
gewichtsklasse samengevoegd. Mocht er geen mogelijkheid zijn
tot sparring na de weging dan kunt u beroep doen op restitutie.

Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft deelgenomen. Kosten: 5,---
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Inschrijfformulier Team competitie
Elke coach welke wil deelnemen schrijft voor de wedstrijd maximaal tien van zijn deelnemers in om op deze
manier mee te doen aan de team competitie. De punten worden als volgt verdeeld.
1e 5 punten.
2e 3 punten.
3e 1 punt.
Hierdoor hebben ook de kleinere scholen met minder deelnemers een kans op de trofee.

Naam deelnemer
Sport school

Categorie

1
Coac
2 h
3
4
5
6
7
8
9
10
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Punten

