RESIDENCE OPEN 2014
A CLASS TOURNAMENT

EBP & Video Replay
CADETTEN / JUNIOREN / SENIOREN (M/V)
Uitschrijving

Organisatie

Taekwondo Vereniging Seongong

Supervisor

Taekwondo Bond Nederland

Wedstrijdleiding

Dhr. Rakesh Gajadhar
Dhr. Soerin Jagbandhan

Systeem

Martial Arts Tournament Management System

Plaats

Den Haag
Sporthal Ockenburg
Wijndaelerduin 27
2554 BX Den Haag

Datum

zaterdag 25 oktober 2014

Programma

Residence cup 2014
07:30 - 08.30 uur
08:30 – 08:45 uur
08:45 – 09:00 uur
09.00 - 13.00 uur

:
:
:
:

Residence Open 2014
10.00 - 11:00 uur
13.00 – 14:00 uur
15.00 - 16.00 uur
16:15 - 17:30 uur

:
:
:
:

17:30 – 18:00 uur

Weging cadetten & junioren
Coach bespreking
Opening en start evenement
Voorronden cadetten, junioren incl. finales

Weging senioren
Voorronden senioren
Finales senioren
*Voorronden teamwedstrijden cadetten,
junioren en senioren
: *Finales teamwedstrijden

*( Inschrijving teamwedstrijden op de dag zelf na het samenstellen van de teams)

Wedstrijdregels

WTF-regels / TBN-regels; K.O.-systeem

Wedstrijdduur

cadetten, junioren & senioren 3 x 1,5 minuten (30 sec rust)

Prijzen

Alle 1e , 2e en 3e prijs winnaars
(Prijsuitreiking direct op de velden)

Deelnemers

Gewichtsklassen

Categorie

: Cadetten jongens en meisjes
: Junioren heren en dames
: Senioren heren en dames

: 12 t/m 14 jaar
: 15 t/m 17 jaar
: 17 jaar en ouder

Klassen

: 2e Gup en hoger

: A klasse

Cadetten jongens: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65 en +65 kg
Cadetten meisjes: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59 en +59 kg
Junioren heren: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78 en +78 kg
Junioren dames: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68 en +68 kg
Senioren heren: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 en +87 kg
Senioren dames: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73 en +73 kg

Junioren deelnemers van 17 jaar en ouder kunnen eveneens deelnemen aan de senioren bij de
Residence Open registratie dient separaat plaats te vinden.
U dient zich apart hiervoor in te schrijven op Ma-Regonline met de bijbehorende betaling.
Teamwedstrijden
Alle informatie betreffende gala teamwedstrijden zal op de dag van het toernooi aan de
coaches overhandigd worden.

DeelnameVoorwaarden

Bondspaspoort, met betalingsbewijs TBN én geldig identiteitsbewijs
dienen te worden getoond bij de weging.
Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de wedstrijden deel te
nemen. Door deelname verklaren zij en/of hun wettelijke vertegenwoordigers
zich akkoord de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren van elke
aansprakelijkheid.
Hoofdbeschermers (toegestane kleuren zijn blauw, rood of wit),
kruis-, onderarm-, scheen-,mondbeschermer,en taekwondohandschoentjes
zijn verplicht evenals elektronische Daedoo wreefbeschermers en dienen door
de deelnemers zelf te worden meegebracht.
Daedoo hoogoo pss wordt beschikbaar gesteld door de organisatie.

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.

Coach

Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart
verstrekt. De coach (ten minste 18 jaar oud) dient bondslid te zijn en te
verschijnen in trainingspak en sportschoenen. Identiteitsbewijs en bonds
paspoort dient men op verzoek te tonen.
Alléén deelnemers en coaches worden in de sporthal en op de
wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van deelnemers- of coachkaart.
Hier zal op gecontroleerd worden door de organisatie.
Verwijdering volgt als u geen deelnemer of coach bent.

Sluiting

zaterdag 18 oktober 2014
Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd.
Let op: de wedstrijddag is bepalend voor de leeftijd.
Mutaties kunnen uitsluitend online via www.ma-regonline.com
behandeld worden, mutaties aangeleverd per mail worden NIET
behandelt.

Inschrijfgeld

€ 27,50 per deelnemer/deelneemster wanneer u het bedrag voor 18 oktober
2014 overmaakt. Controledatum voor de organisatie is 21 oktober 2014.
€ 30,00 per deelnemer/deelneemster wanneer u aan de poort
betaalt. Restitutie vindt nimmer plaats.
€ 30,00 per ingeschreven team voor de teamwedstrijden na inschrijving van
het team op zaterdag 25 oktober 2014.
Gelijktijdig met de inschrijving dient de betaling van het inschrijfgeld
plaats te vinden d.m.v. overschrijving op bankrekening:
SEONGONG
ABN AMRO
NL03 ABNA 0410 1090 37
Onder vermelding van:
Residence Cup 2014 en/of Residence Open + naam vereniging.

Samenvoegen

Volgens de bijzondere wedstrijdbepalingen.

Ompoulen

De kosten voor het ompoulen bedragen € 10,00 per mutatie.
Toegestane marge is max. 200 gram.

Informatie

Dhr. Soerin Jagbandhan
Dhr. Rakesh Gajadhar

Entree

Voor alle bezoekers €6,00.
Bezoekers mogen de sporthal & wedstrijdvelden niet betreden!

Tel: 06-58888850
Tel: 06-14126969

TAEKWONDO VERENIGING SEONGONG
www.seongong.nl
www.residenceopen.nl
Hotel informatie beschikbaar op www.residenceopen.nl

