
 
  

 



 
  

1. ORGANISATIE 
 

1.1 Promotor Top Taekwondo Eemland 
 

1.2 Supervisor Taekwondo bond Nederland 
 
1.3 Informatie Tournament organisator  : Mr. Richard Molle 
 Mobiel    : 06-51417690 
 E-mail    : tteopen@gmail.com  
 Registratie    : www.ma-regonline.com  

 

2. PLAATS EN DATUM 
 

2.1 Sporthal Theo Meijer sport 

 

2.2 Locatie Leusden 
Plantageweg 6 
3833 AZ Leusden  
 

2.3 Datum Zaterdag 26 oktober 2019 
  

3. COMPETITIE 
 

 

3.1 Competitie Single Elimination Tournament System. (K.O. system) 
 

3.2 Wedstrijdregels WT Regels en in sommige gevallen worden de regels overruled door de regels van de TBN. 
De wedstrijd datum is bepalend voor de leeftijd. 

 
3.3 Wedstrijdduur Pupillen : 2 x 1 minuten (30 sec rust) 

Aspiraten : 2 x 1,5 minuten (30 sec rust) 
Cadetten : 2 x 2 minuten (30 sec rust) 
Junioren : 2 x 2 minuten (30 sec rust) 
Senioren : 2 x 2 minuten (30 sec rust) 
er zullen 6 velden zijn die volledig zijn uitgerust met elektronische scoringsystemen  
 

3.4 Daedo PSS Daedo PSS Gen 2 + E-Helmen zullen verzorgd worden door de organisatie voor alle velden. 
LET OP: klassen zonder hoofdcontact moeten voor een eigen helm zorgen. 

 
3.5 Prijzen 1e, 2e & 3e plaats– gouden, zilveren & bronzen medaille 
 
3.6 competitie modus 17-jarige junioren mogen in zowel junioren als senioren deelnemen, 
 Let op! De speler moet wel gescheiden worden ingeschreven en betaald worden.  

  



 
  

4. SELECTION TROPHY 
 

 
4.1 Regels Er mogen maximaal 10 deelnemers worden opgegeven voor aanvang van de start van de 

wedstrijd.  Let op! Best Team selection trophy ( Olympic Classification ) alleen cadetten 
junioren senioren A class 1e prijs € 500,00  

 De punten worden volgends het WTF-regelement berekend. 
  

- Voor elke gespeelde wedstrijd (geteld van de 2e wedstrijd) 1 punt 
  

 De opgegeven deelnemers moeten minimaal 2 wedstrijden gevochten hebben om hun 
punten mee te laten tellen in de eindklassering. Aan het einde van de competitie krijgt het 
winnende team een geldbedrag van €500,00 EURO. In geval van een gedeelde eerste plaats 
beslist de organisatie de uiteindelijke winnaar, deze keuze is door geen enkel team aan te 
vechten. 

 Wanneer een speler deelneemt in twee leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld junioren EN 
senioren) kan deze speler maar een keer worden opgegeven! 

5. DEELNEMERS 
 

 
5.1 Leeftijd Pupil heren & dames           6 t/m 8 jaar  (A,B & C klasse) 
 Aspirant heren & dames           9 t/m 11 jaar  (A,B & C klasse) 
 Cadetten heren & dames           12 t/m 14 jaar  (A,B & C klasse) 
 Junioren heren & dames           15 t/m 17 jaar  (A,B & C klasse) 
 Senioren  heren & dames           17 jaar of ouder (A,B & C klasse) 
 
5.2 Classificaties A Class  2e  küp en hoger 
 B Class  6e tot en met 3e küp  
 C Class  10e tot en met 7e  küp  
   

 
5.3 Gewichtsklassen Heren & dames pupillen (geen hoofdcontact) 
 -21,-24,-27,-30,-34,-39,-44 en +44 kg 
 
 Herens & dames aspiranten (geen hoofdcontact) 
 -28,-32,-36,-40,-45,-51,-57 en +57 kg 
 

Cadetten heren -33,-37,-41,-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 

 
 

5.4 Cadetten A Elke sporter welke deelneemt in de cadetten A-klasse dient een ondertekende verklaring te 
overleggen waarin hij/zij aangeeft de wedstrijdregels te aanvaarden, op eigen risico 
deelneemt en de organisatie 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. 

 
 Voor Cadetten B/C klasse is het NIET toegestaan om hoofdcontact te maken. 

6. WEGING 
 



 
  

 
6.1 Regels weging Spelers mogen hun gewichtsklasse met een maximum van 100 gram overschrijden! 

Voorbeeld: als een speler in de -68 zit mag hij 100 gram overschrijden dus 68,1 is het 
maximum. Als spelers te zwaar zijn kunnen deze ompoulen voor een bedrag van €10. 
Gewichtsklasse kunnen gecombineerd worden als er te weinig spelers in een klasse zitten. 

 

7. TIJDSCHEMA WEGING & COMPETITIE  
 

 
7.1 Programma 07:30 - 08:30 Weging pupillen ,aspiranten & cadetten  
 09:00 - 10:00 Start pupillen, aspiranten & cadetten 
 10:30 - 11:30 Weging Junioren & senioren  
 12.00 – 13.00 Pauze  
 13:00 - 17:30  Start junioren & senioren 
 17:30 - 18:00  Sluiting 
 
 De bovenstaande tijden zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden indien noodzakelijk. 
  
8. REGELS  

 

 
8.1 Voorwaarden Geldig TBN-betaalbewijs 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 organisatie te vrijwaren van elke 
aansprakelijkheid.  

 
8.2 Coach Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt met een maximum 

van 4 coaches. De coach dient tenminste 18 jaar oud en betalend bondslid te zijn en mag 
de competitieruimte alleen betreden in trainingspak en sportschoeisel. Identiteitsbewijs en 
betaalbewijs dient men op verzoek te kunnen tonen. Alléén deelnemers en coaches 
worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van deelnemers- of coachkaart. 

 
8.3 Beschermers Kruis-, onderarm-, scheen-, mondbeschermer (transparant of wit), 

taekwondohandschoenen, hoofdbeschermer en Daedo Sokjes t.b.v. DAEDO GEN 2 PSS zijn 
verplicht en dienen door de deelnemers zelf te worden meegebracht. Tevens zullen deze 
ook worden verkocht op de wedstrijddag. 

 
8.4 Protest Alleen de officiële coach kan protest aanvragen, hij moet dit direct na de gespeelde 

wedstrijd doen. Een bedrag van € 100,00 (Euro) moet betaald worden voor een protest en 
zal worden teruggegeven als het protest legitiem is. Het besluit van de scheidsrechter is 
bepalend. 

  
  



 
  

9. INSCHRIJVING  
 

 
9.1 Deadline 15 oktober 2019 (maximaal 450 deelnemers) 
 Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd. 

Mutaties kunnen uitsluitend online via www.ma-regonline.com behandeld worden, 
mutaties aangeleverd per mail worden niet behandeld en niet beantwoord. 

 
9.2 Registratie online Registratie gebeurd online op www.ma-regonline.com  
 Tegelijkertijd met de registratie moet er betaald worden. 
 IBAN: NL82ABNA0596 1667 10  
 Betaal referentie: TTE open 2019 + TBN aansluitnummer 
 Rekeninghouder Top Taekwondo Eemland 
 Restitutie: Is onder geen enkele omstandigheid mogelijk. 
 

9.3 Kosten € 35,00 per deelnemer pupillen, aspiranten, cadetten , junior en senior  

 

9.4 Entree € 5,00 voor 11-jarige en ouder 

 Tot 10 jaar gratis entree mits een geldig legitimatie  kan worden aangetoond 
  

 

9.5 aantal deelnemers Er geldt een absoluut maximaal aantal deelnemers van 450 


