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Uitschrijving
DISTRICT WEST SPARRING KAMPIOENSCHAPPEN 2014
PUPILLEN / ASPIRANTEN / CADETTEN/ JUNIOREN / SENIOREN (M/V)
Deelname alleen mogelijk voor TBN sportscholen en verenigingen van het district West

Organisatie

Taekwondo Bond Nederland / District West

Wedstrijdleiding

Rakesh Gajadhar

Informatie

Rick Cruden 06 20185189 / E-mail: r.cruden@taekwondobond.nl

Plaats

Sporthal Leidschenveen,
Vaz Diasdreef 20
2492 JL. Den Haag
Tel.: 070 3537252

Datum

zaterdag 29 november 2014

Deelnemers

Pupillen, Aspiranten, Cadetten, Junioren en Senioren

Inschrijven

Alleen mogelijk voor TBN sportscholen en verenigingen van district West

Wedstrijdregels

WTF / TBN reglement met hantering bijzondere wedstrijdbepalingen TBN en KO systeem.
Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft deelgenomen, kosten € 5, -

Systeem

3 velden met elektronische systemen, niet elektronische hoogoo

DeelnameVoorwaarden

Bondspaspoort met betaalbewijs bondscontributie 2014 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 de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren
van elke aansprakelijkheid. Eigen borst, hoofd-, kruis-, onderarm-, mondbeschermer,
handbeschermers en beenbeschermers zijn verplicht.

Cadetten:

Elke sporter welke deelneemt in de cadetten A-klasse dient een door hem ondertekende
verklaring te overleggen waarin hij/zij aangeeft de wedstrijdregels te aanvaarden, op eigen risico
deelneemt en de organisatie en de TBN 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.

Deadline

22 november 2014
uitsluitend online via: http://www.ma-regonline.com
Let op: bij een maximaal aantal van rond de 275 deelnemers zal de inschrijving worden gesloten.

Coach

Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt. De coach dient bondslid
en ten minste 18 jaar oud te zijn. Verder dient de coach op de hoogte te zijn van het huidige
WTF reglement. Bondspaspoort en betaalbewijs bondscontributie 2013 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.

A-B-C categorie
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Categorieën:

Pupillen
Aspiranten
Cadetten
Junioren
Senioren

A-B-C categorie
A-B-C categorie
A -B-C categorie
A-B-C categorie
A-B-C categorie

6 t/m 8 jaar
9 t/m 11 jaar
12 t/m 14 jaar
15 t/m 17 jaar
17 jaar en ouder

N.B. 17 jarigen kunnen zich inschrijven bij de junioren of bij de senioren maar niet bij beiden.
A- categorie 2de Geup en hoger
B- categorie 6de Geup – 3de Geup,
C- categorie 10de Geup – 7de Geup
De wedstrijddag is bepalend voor de leeftijd.
Gewichtsklassen

Pupillen: -21, -24, -27, -30, -34, -39, -44, +44
Aspiranten:-28, -32, -36, -40, -45, -51, -57, +57
Cadetten dames: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg
Cadetten heren: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg
Junior heren: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg.
Junior dames: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg.
Senior heren: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg.
Senior dames: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg.
Bij kleine poules worden aansluitende gewichtklassen, met inachtneming van de bijzondere
wedstrijdbepalingen, mogelijk samengevoegd.
Geen hoofdcontact bij pupillen, aspiranten A, B en C klasse!
Geen hoofdcontact bij cadetten B en C klasse!

Weging

08.00 – 09.00 uur pupillen, aspiranten en cadetten
10.30 – 11.30 uur junioren en senioren

Tijdschema

09.30 – 12.30 uur Voorrondes en finales pupillen, aspiranten en cadetten
Prijsuitreiking pupillen, aspiranten en cadetten op de velden
13.00 uur Voorrondes en finales junioren en senioren
Prijsuitreiking junioren en senioren op de velden

Wedstrijdduur

Pupillen alle wedstrijden 2 x 1 min.
Aspiranten alle wedstrijden 2 x 1,5 min.
Cadetten, Junioren en senioren alle wedstrijden 2 x 2 min.
Pauzes alle categorieën 0,5 min

Inschrijfgeld

€ 12,50 per persoon
Gelijktijdig met de inschrijving dient betaling van het inschrijfgeld plaats te vinden op
IBAN NL70INGB0004857490 t.n.v. Taekwondo Bond Nederland met vermelding van:
Sparringtoernooi West 2014 en het TBN aansluitnummer van de club.

Entree

GRATIS voor TBN leden.(aantonen met betaalbewijs 2014 en identiteitskaart of bondspaspoort)
Anders 2,50 p.p.(toeschouwers uitsluitend op de tribune)
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Verklaring inzake cadetten A -klasse wedstrijden
Hierbij verklaren ondergetekende sporter en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, de wedstrijdreglementen
en bijzondere wedstrijdbepalingen van de Taekwondo Bond Nederland en die van de internationale
organisaties European Taekwondo Union en Wereld Taekwondo Federatie te aanvaarden en bekend te zijn
met het feit dat hoofdcontact bij de cadetten A -klasse is toegestaan.
Ondergetekenden hebben geen bezwaar tegen deelname aan cadetten A -klasse wedstrijden en verklaren
tevens dat de sporter op eigen risico deelneemt aan de wedstrijden en vrijwaren de Taekwondo Bond
Nederland en de organisator van de wedstrijden voor elke aansprakelijkheid.

Plaats: ____________ Datum: ______
Naam sporter: __________________

Geboortedatum sporter: ________________________
Sportschool/vereniging: ______________________________

Handtekening sporter: __________________
Naam wettelijk vertegenwoordiger: ________________________

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: _____________________________ *

* Alleen geldig indien vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger
(e.e.a.ter verificatie van diens handtekening).
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