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LOTTO NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN TAEKWONDO SPARRING 2016

 
SENIOREN & VETERANEN (M/V) 

   
 

Uitschrijving 
 

  
Promotor   Taekwondo Bond Nederland  
 
Organisatie   Taekwondo Bond Nederland  
   

 
Plaats    Topsportcentrum Almere   Navigatie adres 

Pierre de Coubertinlaan 7   Audioweg 1 
1362 LA Almere    1322 AT Almere  
Tel: 036-5458458    (volg borden Topsportcentrum Almere) 

                                                                                
Datum     Zaterdag 7 Mei 2016           
 

 
Programma   12.00 - 13.00 uur: Weging             
                     15.00 - 17.00 uur: Voorronden            
                                  17.00 - 18.00 uur: Finales   
    18.00 - 18.30 uur: Prijsuitreiking                    
          

Dit programma kan aan de hand van de inschrijvingen nog worden 
gewijzigd. Deelnemende clubs worden hierover tijdig ingelicht. 

 

 
Wedstrijdregels  WTF-regels/TBN-regels ; K.O.-systeem                                   
                           
Wedstrijdduur Voorronden - 3 x 1,5 minuten (30 sec rust)  
    Finales - 3 x 1,5 minuten (30 sec rust) 
 
PSS    Senioren zullen voorzien worden van KP&P PSS incl. electronische 

 hoofdbeschermers.  
      
 

 
Dopingcontrole De mogelijkheid tot dopingcontrole bestaat. 
                    
Prijzen   Alle 1e, 2e en 3e individuele prijswinnaars ontvangen een prijs.    
 

  Beste 3 teams conform olympische medaillespiegel op basis van overall 
dagresultaat (som resultaten jeugd en volwassenen, exclusief veteranen) 
ontvangen een beker.            
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Senioren & Veteranen   
 

Deelnemers Categorie   : Senioren heren en dames 
 Leeftijd    : 17 jaar en ouder 
     De wedstrijddag is bepalend voor de leeftijd. 

 Graduatie   : 2e Geup en hoger       
                     
Gewichtsklassen  Senioren heren   : -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 en +87 kg 
  Senioren dames   : -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73 en 73+ kg 
  
Deelnemers   Categorie   : Veteranen heren en dames 
 Leeftijd    : 35 jaar en ouder 
     De wedstrijddag is bepalend voor de leeftijd.  

 Graduatie   : 2e Geup en hoger       
 
Gewichtsklassen  Veteranen heren  : -58, -68, -80 en +80 kg 
  Veteranen dames  : -49, -57, -67 en +67 kg 
 
 Let op alleen Olympische gewichtsklassen voor de veteranen. 

 
Het is niet toegestaan om tegelijk bij de senioren en veteranen  
deel te nemen. 

 
 

 
Deelname-  Bondspaspoort, geldig TBN betaalbewijs én geldig identiteitsbewijs 
voorwaarden  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 TBN 
 en de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid.  
 Kruis-, onderarm-, scheen-, mondbeschermer (transparant 
 of wit), taekwondohandschoentjes en KP&P sokken t.b.v. PSS zijn  
   verplicht en dienen door de deelnemers zelf te worden meegebracht. 

    

 
     Deelnemers dienen d.m.v. paspoort of id-kaart aan te tonen houder te zijn 
  van de Nederlandse nationaliteit of dienen aan te tonen in het bezit te zijn 
  van een van de volgende verblijfsdocumenten: 

  o Geldig verblijfsdocument 

  o Geldig W-document 

  o Geldig document voor geprivilegieerden 

  EU-burgers (niet zijnde Nederlanders) dienen aan te tonen dat zij in 
  Nederland woonachtig zijn. Zij kunnen alleen deelnemen als zij tijdens de 
  registratie een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 
  van de Nederlandse gemeente waar zij woonachtig zijn kunnen 
 overleggen. 
 

 
Extra informatie   Deelnemers dienen de contributienota van 2016 voldaan te hebben.  
  Indien deze niet is voldaan volgt direct uitschrijving.  
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Coach Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt.  
 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. 

 
Informatie  Taekwondo Bond Nederland, Afdeling wedstrijdzaken, Dhr. R. Gajadhar      
                    Tel.: 06-14126969 / E-mail: r.gajadhar@taekwondobond.nl  
 
Sluiting 29 April 2016   
  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. 
 

Inschrijvingen Uitsluitend online via: www.ma-regonline.com 
 

  NIEUW REGISTRATIE PROCESS  
  * U KUNT ALLEEN DEELNEMERS WIJZIGEN & TOEVOEGEN   
  * U KUNT GEEN DEELNEMERS MEER VERWIJDEREN  

 

NB Gelijktijdig met de inschrijving dient de betaling van het inschrijfgeld plaats te 
vinden. 

 
Inschrijfgeld € 35,00 per deelnemer 
  
Ompoulen Een deelnemer mag 1 keer van gewichtsklasse veranderen indien hij of zij niet 

heeft deelgenomen aan de officiële weging. De kosten voor het ompoulen 
bedragen € 10,00 per mutatie. 

  

 
Betaling: Rekening houder : Taekwondo Bond Nederland  
 Rekening nr. : NL45ABNA0431718717 
 Betaal referentie : NK Sparren 2016 + TBN aansluitnummer van de club.
 Betaling : Individuele betalingen zijn niet toegestaan alleen betalingen 
   via de club worden verwerkt. Vindt individuele betaling toch 
   plaats dan wordt deze als niet verzonden beschouwd.  
  
 Verplichting : Elke registratie welke online staat na de deadline dient 100% 
   voldaan te worden. 
 Restitutie  : Is onder geen enkele omstandigheid mogelijk. 
 

Betaling per kas  : Betalen van het inschrijfgeld tijdens de registratie per 
  kas is  niet mogelijk. Alleen betalingen via de bank  
  worden verwerkt. Inschrijfgelden welke toch tijdens de 
  registratie worden voldaan, zullen worden verdubbeld.  
    Dit geldt voor elke individuele inschrijving. 

 

 
Entree toeschouwers Gratis  


