Organisatie:

Stichting Taekrosa / Rosalia Taekwondo

Wedstrijdleiding:

Rakesh Gajadhar MA Regonline

Informatie:

Angelo Rosalia
Telefoon: 06 28 23 23 11
ajrosalia@gmail.com

Plaats:

Top Sportcentrum Almere

Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere

Datum:

Zaterdag 24 september 2016
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

Wedstrijdregels:

WTF/TBN reglement. KO systeem.
Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft
deelgenomen, kosten € 6,-

Systeem:
4 velden met elektronisch Daedo PSS Systeem met E-Headgear

Prijzen:

Alle 1ste , 2de en 3de prijswinnaars ontvangen een prijs.
Beste Sportschoolprijs ontvangt 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 hoofd-, kruis-, onderarm-, mond-, handen 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.

Deadline:

10 September 2016 ( max 400 deelnemers)
Inschrijvingen via internet: www.ma-regonline.com
Na het is schrijven via www.ma-regonline.com is niet het niet meer
mogelijk om deelnemers af te melden alleen wijzigen.

Categorieën:

Alle categorieën dames en heren apart. Indien niet anders mogelijk
worden aansluitende categorieën samengevoegd, volgens TBN regels.

.
A-categorie 2de Geup en hoger
B-categorie 6de Geup – 3de Geup,
C-categorie 10de Geup – 7de Geup
Pupillen 6 t/m 8 jaar
Aspiranten 9 t/m 11 jaar
Cadetten 12 t/m 14 jaar
Junioren 15 t/m 17 jaar
Senioren 17 jaar en ouder
De wedstrijddag is bepalend voor de leeftijd
Gewichtsklassen kunnen worden samengevoegd.
Gewichtsklasse:

Pupillen: -21, -24, -27, -30, -34, -39, -44, en 44+ kg
Aspiranten: -28, -32, -36, -40, -45, -51, -57 en 57+ kg
Cadetten heren: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65 en 65+ kg
Cadetten dames: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59 en 59+ kg
Junior heren: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, en 78+ kg.
Junior dames: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, en 68+ kg.
Senior heren: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg.
Senior dames: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg.

Geen hoofdcontact bij pupillen en aspiranten!!
Cadetten 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 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. Deze documenten opsturen naar het TBN
Bondsbureau voor controle en registratie is belangrijk voor aankomende toernooien.!!

Weging:

Procedure:

24 september 2016
07.30 – 08.30 uur pupillen,aspiranten
12.00 – 13.00 uur cadetten, junioren en senioren.

KO systeem

Wedstrijdduur:

Pupillen alle wedstrijden 2 x 1 min. (30 sec rust)
Aspiranten alle wedstrijden 2 x 1,5 min. (30 sec rust)
Cadetten alle wedstrijden 2x 1,5 min (30 sec rust)
Junioren en senioren alle wedstrijden 2 x 2 min. (30 sec rust)

Inschrijfgeld:

30 euro
Inschrijfgelden dienen tegelijk met de aanmelding via bank
overgemaakt te worden op rekeningnummer:
54 02 45 194 ABN Amro Bank
t.n.v. Stichting Taekrosa, Utrecht.
Onder vermelding van Naam club en TBN-clubnummer

Entree:

€ 2 kinderen € 5 volwassenen

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

