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Uitnodiging alleen voor TBN leden district Zuid 

 
District Zuid Sparring Kampioenschap 2016  

 
PUPILLEN / ASPIRANTEN / CADETTEN / JUNIOREN / SENIOREN (M/V) 

 
ALLE CATEGORIEËN MET PSS 

 
 
Promotor   TBN districtsbestuur Zuid 
  Mike Fox - voorzitter  
  Mark Pluijmakers – secretaris 
 Ian Baetsen - bestuurslid  
 
Organisatie   Bestuur District Zuid 
    Contactpersoon: Mark Pluijmakers 
    E:  markpluijmakers@gmail.com 
    Mob.: 0630438610  
 
Supervisie toernooi dhr. Mustapha Moutarazak 
 E:  m.moutarazak@taekwondobond.nl 
 
 
Plaats   Stadssporthal Sittard 

Stadswegske 8 
6131 AG , SITTARD 
046 477 7777 

      
Datum    Zaterdag 15 oktober 2016 
 
 
Programma 08:00 - 09:00 uur   Weging (pupillen & aspiranten)                
 09:00 - 09:30 uur  Briefing scheidsrechters 
 09:30 - 09:45 uur  Briefing coaches 
                     09:45 - 10:00 uur   Opening                               
                     10:00 - 13:00 uur   Voorronden + Finales (pupillen & aspiranten)  
    11:30 - 12:30 uur   Weging (cadetten, junioren & senioren)  
    13:00 - 13:30 uur   Algemene lunchpauze 
                    13:30 - 17.00 uur  Voorronden + Finales (cadetten, junioren & 

senioren) 
 
    Prijsuitreiking vindt direct plaats na afloop van de poule 
 Het programma kan door het aantal inschrijvingen worden gewijzigd. 
 Clubs/verenigingen worden hierover tijdig ingelicht. 
  
Nationaal Sparring Coördinator  dhr. Mohammed Argoubi 
 
Wedstrijdregels  WTF / TBN reglement volgens KO-systeem. 
  
Systeem                     3 velden met elektronisch druksysteem, 2 hoekscheidsrechters. 
     Alle categorieën zullen werken met PSS. 
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Wedstrijdduur        Pupillen alle wedstrijden 2 x 1 min. 
  Aspiranten en cadetten alle wedstrijden 2 x 1,5 min. 
  Junioren en senioren alle wedstrijden 2 x 2 min. 
  30 seconden rusttijd tussen de ronden. 
  
Prijzen    Alle 1ste , 2e en 3e  prijswinnaars ontvangen een prijs. 
 
Categorieën  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 
 
 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 
 
  Ompoulen alleen mogelijk vóór de officiële weging; kosten hiervoor 

bedragen € 10,- welke contant en ter plaatse betaald moeten worden.. 
 
Gewichtsklassen 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, aspiranten en cadetten B- en C-categorie. 
  Wel hoofdcontact bij cadetten A-Categorie, junioren en senioren. 
 
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. 
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Deelname   Alléén TBN Regio Zuid leden die lid zijn van een TBN school die 
 gevestigd is in de regio Zuid.   
 
Deelname- Bij de registratie dient getoond te worden: 
Voorwaarden • Bondspaspoort TBN  

 • Contributiebetaalbewijs 2016 (te printen via de ledenadministratie, 
     betaalbewijs moet voorzien zijn van een actuele graduatie) 
  • Geldig identiteitsbewijs 
 
 Let op: bij ontbrekende gegevens volgt onherroepelijk uitsluiting van 
 deelname! Alle deelnemers en -neemsters worden geacht op eigen risico 
 aan de wedstrijden deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich 

akkoord de TBN regio Zuid c.q. de organisatie te vrijwaren van elke  
aansprakelijkheid.  
 
De deelnemers dragen tijdens wedstrijden en prijsuitreiking geen sieraden, 
horloges en dergelijke en zijn uitsluitend gekleed in een witte dobok. Eigen 
hoofd-, kruis-, onderarm-, mondbeschermer, handbeschermers en 
beenbeschermers zijn verplicht. In verband met PSS hoeven deelnemers 
geen borstpantser mee te nemen, maar zijn eigen elektronische 
voetbeschermers verplicht. 

  
Coach  1 coach per 5 deelnemers.  
 Alléén deelnemers en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten  

op vertoon van deelnemers- of coachkaart. De coach dient bondslid en 
tenminste 18 jaar oud te zijn en dient sportkleding en sportschoenen 
te dragen. Identiteitsbewijs, bondspaspoort en/of betaalbewijs dient men op 
verzoek te tonen. 

 
Registratie   De coach of clubverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de registratie 

welke per team dient plaats te vinden. U dient bij registratie van uw team 
alle documenten te overhandigen. Betaalbewijs van lopend contributiejaar 
per lid en/of teamlijst met betaalstatus vanuit de ledenadministratie. Al uw 
deelnemers dienen voor aanvang aanwezig te zijn. 

  
Inschrijvingen    Uitsluitend online via: www.ma-regonline.com  
 Inschrijfgeld € 17,50  per persoon 
 

Het inschrijfgeld dient voor 7 oktober 2016 op rekening van de Taekwondo 
Bond Nederland (TBN) te zijn bijgeschreven.  
IBAN-nummer NL70INGB0004857490 onder vermelding van 
Sparringstoernooi Zuid 2016 en het TBN aansluitnummer van de club.   
Het is niet mogelijk om inschrijfgeld tijdens de registratie te voldoen 

 
 Sluiting    7 oktober 2016 (maximaal 250 deelnemers) 

    Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd. 
    Mutaties kunnen uitsluitend online via www.ma-regonline.com 
   Behandeld worden, mutaties aangeleverd per mail worden niet behandeld. 

 
Entree    Gratis, dus neem gerust vrienden, familie en kennissen mee!
 (Toeschouwers uitsluitend op de tribune) 


