OPEN TAPIA 2010
Organisatie

Taekwondoschool Tapia, Oss

Informatie

Alí & Mieke Tapia
GSM: + 31 653 486 835
GSM: + 31 633 034 364
tapia@planet.nl

Plaats

Sporthal "De Rusheuvel"
Rusheuvelstraat 5
5346 JH, Oss.
Telefoon: 0412 644005

Datum

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010

Wedstrijdregels

WTF/TBN reglement. KO systeem. Nieuwe gewichtsklassen!
Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft
deelgenomen, kosten € 8,-

Systeem:

Zaterdag - 4 velden met elektronische pantsers en systemen. Elektronische
pantsers worden door de organisatie beschikbaar gesteld, elektronische
voetbeschermer dienen door de deelnemers zelf meegenomen te worden.
Zondag

- 4 velden met elektronisch systeem, geen elektronische pantsers!

Prijzen

Alle 1ste , 2de en 3de prijswinnaars ontvangen een beker.

Deelnamevoorwaarden

Bondspaspoort met geldige ledenpas 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 hoogoo, hoofd-, kruis-, onderarm-,
mondbeschermer, handbeschermers en beenbeschermers zijn verplicht.

Coach

Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart
verstrekt. De coach dient bondslid en tenminste 18 jaar oud te zijn.
Bondspaspoort en ledenpas dienen te worden getoond. Coach dient gekleed te zijn
in sportkleding en sportschoenen.
Alléén deelnemers en coachen worden op de wedstrijdvelden
toegelaten op vertoon van deelnemers- of coachkaart.
Extra coachkaarten kosten € 5,- en zijn verkrijgbaar bij de registratie.

Deadline

vrijdag 1 oktober 2010
Inschrijvingen via internet:
http://www.ma-regonline.com

Categorieën:

Alle categorieën dames en heren apart behalve bij de jeugd.
• Jeugd
C categorie
6 en 7 jaar
• Pupillen
B-C categorie
8 t/m 10 jaar

.

•
•
•

Aspiranten
Junioren
Senioren

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

11 t/m 13 jaar
14 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder

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.
Gewichtsklasse:

Jeugd
Pupillen:
Aspiranten:
Junioren heren:
Junioren dames:
Senioren heren:
Senioren dames:

-20, -24, -27, -30, 34, -39,-44, +44 kg
-24, -27, -30, -34, -39, -44, -50, +50 kg
-32, -36, -40, -45, -51, -57, -64, +64 kg.
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg.
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg.
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg

Geen hoofdcontact bij de jeugd, pupillen en aspiranten!!
Weging:

Vrijdag 8 oktober 2010
18.00 – 20.00 uur
alle categorieën voor zaterdag en zondag
Zaterdag 9 oktober 2010
07.30 – 08.30 uur
aspiranten A en junioren
11.00 – 12.00 uur
senioren
Zondag 10 oktober 2010
07.30 – 08.30 uur
jeugd en pupillen
11.00 – 12.00 uur
aspiranten B-C

Tijdschema

Zaterdag 9 oktober 2010
10:00 uur
start wedstrijden aspiranten A en junioren
13:00 uur
start wedstrijden senioren
Zondag, 10 oktober 2010
10:00 uur
start wedstrijden jeugd en pupillen
13:30 uur
start wedstrijden aspiranten B-C

Procedure:

KO systeem
Jeugd
Pupillen en Aspiranten B-C
Aspiranten A
junioren en senioren
Alle pauzes 30 seconden

Inschrijfgeld:

alle wedstrijden
alle wedstrijden
alle wedstrijden
voorronden
finales

1
2
2
2
3

x
x
x
x
x

1 minuten
1,5 minuut
2 minuten
2 minuten
2 minuten

18 euro
Inschrijfgelden dienen tegelijk met de aanmelding via bank overgemaakt te
worden op rekeningnummer:
1804 65 201 tnv
VOF. Tapia-Regter te Oss
Ovv Naam club en TBN-clubnummer

Entree:

Kinderen tot met 10 jaar:
Volwassenen:

4 Euro
6 Euro

Bondsleden hebben op vertoon van hun bondspaspoort en geldige ledenpas
50% korting op de toegangsprijzen!

