
OPEN 
TAEKWONDO  
Club TOURNAMENT 2015 

 
DATUM  
ZAAL OPEN  
METEN & WEGEN  
AANVANG  
LOCATIE  
 
 
 
LEEFTIJD 
DEELNAMEKOSTEN  

Zondag 29 november 2015 
10:00 – 16:00 (Alle tijden zijn streeftijden)  
10:00 uur 
10:15 – 10:30 (scheidsrechters + coaches)  
Buurtcentrum PIET VINK 
Plesmanlaan 217 A 
2497 CH  DEN HAAG/YPENBURG  
 
5 JR. T/M 14 JAAR 
€ 12,50 
 

 Inschrijvingen vóór 7 november 2015 
  
 
 

IN SAMENWERKING MET: 
 

	  

 
 
 
 

 
 
 



Beste uitgenodigde en deelnemers, 
 
De meeste wedstrijden zijn ver weg, duur en voor gevorderden taekwondoka’s.  
Om deze reden hebben we gekozen om met enkele gelijk gestemde taekwondo scholen, die 
ook behoefte hebben om laagdrempelig sparrings ervaring op te doen. 
 
Wanneer : Zondag 29 november 2015 (sluitingsdatum 7 november) 
Waar  : Buurtcentrum PIET VINK, Plesmanlaan 217 A, Den Haag/Ypenburg 
Voor wie : Deelnemers v.a. witte band t/m de zwarte slip,  

  maximaal 80 deelnemers. 
 
De deelnemende scholen worden verzocht om voor minimaal 2 hoek- of hoofd 
scheidsrechter te zorgen. Meer is altijd welkom. 
 
De definitieve start- en eindtijden worden t.z.t. bepaald afhankelijk van de inschrijvingen.  
 
Inschrijfgeld: à € 12,50 voldoen door coach bij deelname.  
Restitutie vindt nimmer plaats. 
 
Entree toeschouwers: gratis 

 
Wedstrijdsysteem: Herkansingssysteem 

• We zullen het herkansingssysteem hanteren om iets meer ervaring op te doen d.w.z. 
je spart minimaal 2 partijen. 

• Per partij 2 x 1 min en 30 sec pauze. 
• Poule-indeling zal plaatsvinden naar leeftijd, geslacht, graduatie en gewicht.  
• Bij te kleine poules in een gewichtsklasse worden twee aaneensluitende 

gewichtsklassen samengevoegd.  
• Jongens en meisjes kunnen in een zelfde poule uitkomen hoewel we zullen proberen 

dit te voorkomen. 

Hoofdcontact: NIET toegestaan. 
 
Categorieën: Alle categorieën dames en heren. 

- A-categorie 2e en 1e geup 
- B- categorie 6e en 3e geup 
- C- categorie 10e en 7e geup 
- Pupillen 5 – 8 jaar 
- Aspiranten 9 – 11 jaar 
- Cadetten 12 – 14 jaar 

 
Bescherming: Verplicht! Het gaat om arm- en beenbescherming, tok, romp, 

hoofdbeschermers, handschoenen en een bitje. 
 
Door deelname verklaren zij zich akkoord met de organisatie te vrijwaren van elke 
aansprakelijkheid. 
 
Regio – regels: Omdat het een vriendschappelijk toernooi is om sparringservaring op 

te doen met vriendenclubs is het niet toegestaan: “hard” door te 
trappen of te stoten en agressief gedrag te tonen 

 
Met sportieve groeten, 
The Dragon (Servet Tuzer 06-27832151) 
Sc. Ki-Sa (Rakesh Karia 06-51017556) 



Inschrijfformulier 

Club TOURNAMENT 2015 
 
 
Indien je mee wilt doen, vul onderstaande gegevens dan in en lever dit met het 
inschrijfgeld van € 12,50 vóór 7 november in bij je leraar. 
 
Voornaam  :        
 
Achternaam  : 
 
Emailadres  : 
 
Geboortedatum : - -  Geslacht* :   M / V 
 
Gewicht  :    Lengte : 
 
Kup* 

□10de  wit □4de  blauw 

□9de  wit/geel □3de  blauw/rood 

□8ste geel □2de  rood 

□7de geel/groen □1ste  rood/zwart 

□6de  groen    

□5de groen/blauw  
 
 
Datum ___ - ___ -2015  
 
Handtekening ____________________ 
(indien minderjarig dan ouders/verzorgers/voogd) 

IN SAMENWERKING MET:  
 

	  

 


