Beste Collega’s
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan het:

2e Tong-il Sparrings-toernooi 2017
Datum:

Organisatie:
Plaats:

WOC:
Deelname:

Zaterdag 4 november 2017
Taekwondo Vereniging Tong-Il Venray
Sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17, 5825 AL, O v e r l o o n
Tel. : 0478 – 642007
www.raaijhal.nl
Frans van Boxtel Taekoplan
Jongens en meisjes:
•
•
•

Klassen / Graduatie:

Wedstrijdregels:

Systeem:
Deelnemers:

Weging:

Ompoulen:

info@tpss.eu

Pupillen 6 t/m 8 jaar B- en C-klasse
Aspiranten 9 t/m 11 jaar A-, B-, en C-klasse
Cadetten 12 t/m 14 jaar A-, B-, en C-klasse

10e Geup t/m 7e Geup = C-Klasse
6e Geup t/m 3e Geup = B-Klasse
2e Geup t/m 3e Poom = A-Klasse
•
•
•

TBN/ETU/WTF wedstrijdreglement Geen hoofdcontact!!!!!!!
K.O. Systeem jongens en meisjes worden apart ingedeeld.
Wedstrijdduur voor pupillen, aspiranten, B en C-klasse Cadetten:
2x 1,5 minuut en ½ minuut rust

•

A-Klasse Cadetten 3 x 1,5 min met hoofdcontact!!

3 velden met elektronische scoreborden
Maximaal 250
Pupillen/Aspiranten 08.30 - 09.30 uur
Cadetten 11.00 - 12.00 uur
Alleen voordat men aan de officiële weging gaat deelnemen. Kosten €10.-

Gewichtsklasse:

Pupillen

-21 -24 -27 -30 -34 -39 -44 +44

Aspiranten

-28 -32 -36 -40 -45 -51 -57 +57

Cadetten jongens

-33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65

Cadetten meisjes

-29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59

Bij te weinig deelnemers in een klasse behoud de organisatie het recht om 2
klassen samen te voegen volgens het bijzondere wedstrijdreglement van de

TBN.
Aanvang wedstrijden:

Prijzen:
Coach:

Inschrijfgeld:

Inschrijving:
Sluiting inschrijving:
Deelname voorwaarden:

Entree:
Informatie:

de

Pupillen / Aspiranten:
Cadetten:

10.00 uur
13.30 uur

Eerste, tweede en 2x derde prijzen
Een coach per 5 deelnemers.
Alleen deelnemers en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op
vertoon van deelnemers of coachkaart.
De coach moet ouder zijn dan 18 jaar, lid van de TBN en gekleed in
trainingspak.
Voor alle deelnemers €16,Inschrijfgeld dient voor 28 oktober per bank te worden overgemaakt op
reknr. ABN/AMRO 48.41.40.647 o.v.v. Tong-il Toernooi 2017
Betaling aan de zaal is niet mogelijk. Restitutie vindt nimmer plaats !!
Inschrijving uitsluitend via website www.tpss.eu.
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk vrijdag 27 oktober 2017
1) Alle deelnemers en deelneemsters worden geacht op eigen risico aan de
wedstrijden deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord de
vereniging c.q. de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid.
2) 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.
3) Het document is alleen geldig mits vergezeld van een kopie van het
identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger waarmee diens
handtekening kan wordengeverifieerd. De coach of anderen dan de wettelijke
vertegenwoordigers zijn niet bevoegd dit document te ondertekenen.
4) Iedere vereniging zorgt voor eigen beschermdelen. Pantser, hoofd-,
kruis gebit ,onderarm en scheenbeschermers zijn VERPLICHT!!!
5) BIJ DE PUPILLEN ASPIRANTEN ZIJN WREEFBESCHERMERS TOEGESTAAN
GRATIS
info@tong-il.nl
Charles Huijbers / 06-28927433
Ferry Greevink / 06-42153912
Heidy Litjens / 06-24411478
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