TAEKWONDO VERENIGING

KAWARMALA
aangesloten bij de:
TAEKWONDO BOND NEDERLAND
N.S.F. / W.V.C. erkend
( Ingeschreven K.V.K. Eindhoven V402372I7 )

SECR.: Kometenlaan 95, 5632 DS, Eindhoven
Tel: 040-2414342 M: 06-28344765
IBAN Rekening nr: NL62 RABO 0150 1196 31
Email: tkdkawarmala@ziggo.nl

Geachte sportvriend(in),
Hierbij hebben wij de eer U uit te nodigen voor deelname aan het :

28e Kawarmala Jeugd Toernooi
Uitschrijving:

Plaats/Datum

:

Best (NB), zaterdag 11 mei 2019

Sporthal

:

Naestenbest, Prinses Beatrixlaan 27
5684 GJ Best
Tel.: 0499 – 373368

WOC

:

Frans van Boxtel (Taekoplan)
info@tpss.eu

Deelname

(jongens en meisjes)

Klassen (Graduatie)

Wedstrijdregels :

: Pupillen
Aspiranten
Cadetten





6 t/m 8 jaar
9 t/m 11 jaar
12 t/m 14 jaar

: 10e Geup t/m 7e Geup
6e Geup t/m 3e Geup
2e Geup t/m 3e Poom





C - Klasse
B - Klasse
A - Klasse

T.B.N./E.T.U./W.T.F. wedstrijdreglement,
K.O. (afval) - Systeem.
Wedstrijdduur: Pupillen: 2 x 1 minuut ( 30 sec rust )
Aspiranten en Cadetten: 2 x 1,5 minuut ( 30 sec rust )

Pupillen en Aspiranten mogen niet naar het hoofd trappen!
Ook geen hoofdcontact bij Cadetten B en C klasse!
A-Klasse Cadetten met hoofdkontakt.

Let op! TBN Paspoort Controle!
Let op! Contributie betaalbewijs 2019 moet getoond kunnen worden (te printen via de
ledenadministratie, betaalbewijs moet voorzien zijn van een actuele graduatie)

Systeem

:

3 velden, Budoscore systeem (druk systeem)
Maximaal aantal deelnemers 250

Weging

:

Pupillen/ Aspiranten
Cadetten




8.30 uur
12.30 uur

Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft deelgenomen.
Kosten €10,- 
(Let op: TBN Paspoort en Betalingsbewijs aantonen tijdens de weging)
Gewichtsklasse :

Pupillen  -21, -24, -27, -30, -34, -39, -44, +44
Aspiranten  -28, -32, -36, -40, -45, -51, -57, +57
Cadetten heren  -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65
Cadetten dames  -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

De organisatie houdt zich het recht om 2 klassen samen te voegen bij te weinig deelnemers in een poule
(zie Bijzondere Wedstrijdbepalingen,1 mei 2013)

Aanvang Wedstrijden :

Pupillen/ Aspiranten
Cadetten




10:00 uur
14:00 uur

Prijzen

:

Een eerste en tweede prijs, één of twee derde prijzen, afhankelijk v/h aantal
deelnemers.
Dit jaar zal er ook gestreden worden om een wisseltrofee. Selecteer
hiervoor uw 10 beste spelers!

Coach

:

Coach Per 5 deelnemers of een deel ervan wordt een coachkaart verstrekt.
Alleen deelnemers en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op
vertoon van deelnemers- of coachkaart. Echter de coach moet ouder zijn
dan 18 jaar en verschijnen in een trainingspak. Coachen alleen toegestaan
indien men lid is van de TBN en die op verzoek getoond kan worden.

Inschrijfgeld

: Aspiranten/Pupillen/ Cadetten € 21,-

Restitutie vindt nimmer plaats.
 Wij verzoeken u zo snel mogelijk het inschrijfgeld vooraf per bank aan ons over te maken.
IBAN Rekening nr: NL62 RABO 0150 1196 31. Vermeld uw TBN Clubnr.
 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 4 mei op bovenstaande rekening worden bijgeboekt.
Betaling aan de zaal is NIET mogelijk.

Entree toeschouwers :

€ 5,- (kinderen tot 12 jaar gratis)

Deelname voorwaarden:
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. 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.

Inschrijving uitsluitend via website http://www.tpss.eu, sluitingsdatum is donderdag 2
mei 2019
Afmeldingen na de deadline zijn niet mogelijk. Clubhouder is verplicht voor alle ingeschreven leden
te betalen.

Hopende op uw deelname verblijf ik.
Met vriendelijke groeten,
R.Kawarmala
Voor vragen en informatie, graag contact opnemen met R.Kawarmala:
Telefoon nummer: 040-2414342 of M: 06- 28344765, E-mail: tkdkawarmala@ziggo.nl

