
 

 

111000eee   TTTWWWEEENNNTTTEEE   CCCUUUPPP   ---   EEENNNSSSCCCHHHEEEDDDEEE   
 
 
Datum   Zaterdag 3 mei 2014 

Sporthal  Pathmoshal 
Adres    Veilingstraat 20  Enschede (Nederland) 

 
Organisatie  Budo Aykac - Enschede 
Contactpersoon Hasan Aykac 
E-Mail   info@budo-aykac.nl 
Telefoon  06-14667609 
 
Wedstrijdleiding Frans van Boxtel – Budoscore Netherlands 

   info@budoscore.nl / 06-54381703 
    
Sparringsduur  Pupillen:      2 x 1 minuten   (30 sec. pauze) 

Aspiranten en Cadetten:    2 x 1,5 minuten  (30 sec. pauze) 
Junioren en Senioren:    2 x 2 minuten  (30 sec. pauze) 
 
Er zijn 4 velden met puzzelmatten en elektronische score systeem met grote 
monitoren.  We werken conform TBN-reglement.  

 
Scheidsrechters- Mohamed Argoubi / Adri Timmermans  
coordinatie 
 
 Leeftijd/Graduatie Pupillen 6 t/m 8 jaar  B, C klasse  

Aspiranten 9 t/m 11 jaar  A, B, C klasse  
Cadetten 12 t/m 14 jaar  A, B, C klasse  (A-klasse hoofdcontact toegestaan) 

   Junioren 15 t/m 17 jaar  A, B, C klasse 
   Senioren 17 jaar en ouder A, B, C klasse 
 
Een sporter die deelneemt in de cadetten A-klasse dient een door hem of haar ondertekende verklaring 
te overleggen waarin hij/zij aangeeft de wedstrijdregels te aanvaarden, op eigen risico deel neemt en de 
organisatie en de TBN vrijwaart voor elke aansprakelijkheid. Deze verklaring dient eveneens ondertekend 
te worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de sporter. Zie bijlage 
 
 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 
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 

 (Bij te weinig deelnemers worden klassen samengevoegd conform TBN-reglement) 
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Systeem  Ons systeem werkt met wedstrijdnummers. De  

coaches krijgen een lijst met de wedstrijdnummers  

van hun deelnemers. 
 
Weging  07.30 – 08.30 uur Pupillen en Aspiranten   
   11.00 – 12.00 uur  Cadetten, Junioren en Senioren   
  
Inschrijfgeld  €  20,- per deelnemer 

Gelijktijdig met de inschrijving dient de betaling van het inschrijfgeld plaats te 
vinden d.m.v. overschrijving op bankrekening 38.03.55.019 t.n.v. Budo Aykac met 
als omschrijving clubnaam en aantal deelnemers. 

 
Sluitingsdatum Vrijdag 25 april 2013 
   Inschrijvingen via internet :  www.tpss.nl 

   Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om deelnemers af te melden. 
 
Entree   t/m  12 jaar EUR 2,- 13 jaar en ouder EUR 4,- 
 
Coach   De coach is minimaal 18 jaar en is in het bezit van een coachkaart en handdoek. 
   Per 5 deelnemers wordt er een coachkaart verstrekt. 
 
Perskaart  Voor foto- en video activiteiten is er de mogelijkheid om een perskaart aan te  

vragen, zodat je toegang hebt tot de velden. Vooraf email sturen. 
 
Prijzen   1e , 2e en 3e prijs krijgen een beker. De overige deelnemers krijgen een oorkonde,  

zodat er niemand met lege handen naar huis gaat. 
 

Stijlprijs  Stijlprijs heren en dames. 
 
Beste club beker Verzamel de punten en maak kans op de grote wisselbeker.  
 
   1e plaats :  5 punten  
   2e plaats :  3 punten  
   3e plaats :  1 punt  
 
Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de wedstrijden deel te nemen. Door deelname 
verklaart de ouder/voogd zich akkoord de organisatie van Twente Cup en/of Budo Aykac te vrijwaren 
van elke vorm van aansprakelijkheid.  
        
Hoop jullie allen te mogen begroeten op onze 10e Twente Cup in Enschede. 
 
Met sportieve groeten, 
Paul de Ruiter 
Voorzitter Twente Cup 

http://www.tpss.nl/


 

 

 
 
 

 

 
 
 

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  : …………………………………………   
 
Geb.datum sporter : ………………………………………… 
 
 
 
 
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).  

 


