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Geachte sportvriend, 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan de:  

 

19e OPEN ZUID NEDERLANDSE TAEKWONDO KAMPIOENSCHAPPEN TE ‘S-HERTOGENBOSCH 

 

Organisatie :  Taekwondo Vereniging ERTEKIN  

 

Wedstrijdleiding :  Dhr. Rakesh Gajadhar 

 

Informatie : Vefa Ertekin 

    Tel: +31 (0) 6 – 24 87 10 43 

    Ertekin@live.nl 

 

Plaats   : Sporthal de Schutskamp,  

De Eendenkooi 1,  

5223 KG ’s-Hertogenbosch       

Tel: 073 6218672 

 

Datum  : Zaterdag 18 Februari 2017 

 

Wedstrijd 

reglement : Alle wedstrijden zullen met een DAEDO PSS systeem  

worden gedraaid. De HOOGO wordt door de organisatie ter beschikking 

gesteld.  

 

WTF/TBN reglement. KO systeem 

Indien er minder deelnemers zijn dan twee, dan worden zij in de eerst 

volgende gewichtsklasse geplaatst (zie reglement T.B.N.) 

 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal 

 

Regeling : Pupillen dames en heren  : 2x1 minuten 

Aspiranten dames en heren : 2x1,5 minuten 

Cadetten dames en heren  : 2x1,5 minuten  

Junioren dames en heren  : 2x2 minuten 

Senioren dames en heren  : 2x2 minuten  

 

   ‘’ALLE PAUZES ZIJN 30 SECONDEN’’ 

 

Wedstrijdvelden : 4 velden maximum 400 deelnemers  

 

Inschrijvingen  :  Alleen via internet http://www.ma-regonline.com 

 

Deelnamen  : Pupillen dames en heren  : 6 t/m 8 jaar 

Aspiranten dames en heren  : 9 t/m 11 jaar 

Cadetten dames en heren  : 12 t/m 14 jaar  

Junioren dames en heren  : 15 t/m 17 jaar 

Senioren dames en heren 17 jaar en ouder 

 

Aanvang : Wedstrijden beginnen om 09.00 uur met de Pupillen. 
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Weging   :  Pupillen dames en heren van:   07.30 tot 08.30 uur. 

Aspiranten dames en heren van:  07.30 tot 08.30 uur. 

Cadetten dames en heren:   09.00 tot 10.00 uur 

Junioren dames en heren van:  10.00 tot 11.00 uur. 

Senioren dames en heren van:  11.00 tot 12.00 uur. 

(LET OP!!! Met paspoortcontrole van de T.B.N.) 

 

Klassen  :  Pupillen, aspiranten, cadetten, junioren en senioren vanaf 10e Geup 

A klasse    2e Geup    en    Dan houders (2e Geup en hoger 

B klasse    6e Geup    t/m   3e Geup    

C klasse  10e Geup    t/m   7e Geup 

 

Deadline  : 11 februari 2017 Inschrijvingen alleen http://www.ma-regonline.com  

                                              

Gewichtsklasse : Pupillen  : -21, -24, -27, -30, -34, -39 -44 en 44+ kg 

Aspiranten : -28, -32, -36,  -40, -45, -51, -57 en 57+ kg. 

Cadetten heren : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65 en 65+ kg 

Cadetten dames : -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59 en 59+ kg 

Junioren dames  : -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, en 68+ kg 

Junioren heren  : -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78 en 78+ kg 

Senioren dames : -46, -49, -53, -57,  -62, -67, -73 en 73+ kg. 

Senioren heren : -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 en 87+ kg. 

 

Prijzen   : 1e, 2e & 3e Prijs (Dit jaar zal weer de clubwisselbeker ter  

beschikking worden gesteld) 

 

De winnaar van de wisseltrofee krijgt als prijs een cadeaubon van € 100,00  

 

De tweede plaats krijgt als prijs een cadeaubon van : € 75,00 

 

De derde plaats krijgt als prijs een cadeaubon van : € 50,00 

 

Coach   : 1 coach per 5 deelnemers met een maximum van vier   

   coaches per vereniging. 

 

Inschrijfgeld : PUPILLEN, ASPIRANTEN, CADETTEN, JUNIOREN EN SENIOREN  

DAMES EN HEREN € 23,00  

RESTITUTIE VINDT NIMMER PLAATS. 

 

Indien u niet tijdig aanwezig bent, dan wordt u uitgesloten van deelname 

 

Entree   : Tot en met 10 jaar   € 4,00 

    Volwassenen   € 6,00 

 

Bondsleden hebben op vertoon van hun bondspaspoort 50% korting op de toegangsprijzen! 
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TAEKWONDO BOND NEDERLAND – DISTRICT ZUID 
Postbus 4360 

2003 EJ HAARLEM 

www.taekwondobond.nl 

info@taekwondobond.nl 

18e OPEN ZUID NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Verklaring inzake cadetten A-klasse wedstrijden 
Hierbij verklaren ondergetekende sporter en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, de 

wedstrijdreglementen en bijzondere wedstrijdbepalingen van de Taekwondo Bond Nederland en die 

van de internationale organisaties European Taekwondo Union en Wereld Taekwondo Federatie te 

aanvaarden en bekend te zijn met het feit dat hoofdcontact bij de cadetten A-klasse is toegestaan. 

Ondergetekenden hebben geen bezwaar tegen deelname aan cadetten A-klasse wedstrijden en 

verklaren tevens dat de sporter op eigen risico deelneemt aan de wedstrijden en vrijwaren de 

Taekwondo Bond Nederland en de organisator van de wedstrijden voor elke aansprakelijkheid. 

Plaats: ___________________________________________ Datum:  _______________ 

Naam sporter: _____________________________________ 

Geboortedatum sporter: ______________________________ 

Sportschool/vereniging: ______________________________ 

Handtekening sporter: _______________________________ 

Naam wettelijk vertegenwoordiger: _____________________ 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: _____________________________ * 

* Alleen geldig indien vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger 

(e.e.a. ter verificatie van diens handtekening). 

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschiedde uitsluitend via overmaking naar rekeningnummer; NL76 INGB 0792663349 t.n.v. 

V.Ertekin onder vermelding van deelname 19e Op. Zd. Ned. Kam. Ertekin. VERMELD A.U.B. UW TBN AANSLUITNUMMER EN UW

CLUBNAAM Zorg dat het inschrijfgeld tijdig wordt overgemaakt en dat dit 3 dagen vóór aanvang van het toernooi is bijgeschreven op

bovengenoemd rekeningnummer. Contante betaling op de toernooi dag kan uitsluitend geschiedde in overleg met. V.Ertekin

Voor deze kampioenschappen geldt de maximale inschrijving van 400 deelnemers. Inschrijvingen via internet http://www.ma-

regonline.com Deelname geschiedt op datum van binnenkomst. Hopende op uw deelname te mogen rekenen, verblijf ik met 

vriendelijke sportgroeten. 


