
 

OPEN VAN DER POEL JEUGDTOERNOOI 

SPARRING 2015 
 

ORGANISATIE:  Taekwondoschool Marcel van der Poel 

 

WEDSTRIJDLEIDING       Rakesh Gajadhar  

LOCATIE:   Sport  en recreatiecentrum ” de tweesprong ” 

    Lucas van Leydenlaan 2 

    2371 RW Roelofarendsveen               

                                               071 3313222 

  

DATUM:   Zaterdag 7 februari 2015                                                                       

 

WEGING:    Pupillen en Aspiranten               8.00 -  9.00 uur 

    Cadetten en Junioren                  10.30 - 11.30 uur 

                                                

AANVANG:    Pupillen en Aspiranten               9.30 uur 

     Cadetten en Junioren                 12.30 uur 

                                                

CATEGORIE:  Jongens en Meisjes klasse A, B en C 

 

GEWICHT:   Pupillen -21 –24, -27, -30, -34, -39, -44, +44 kg 

    Aspiranten -28–32, -36, -40, -45, -51, -57, +57 kg 

                                               Cadetten Dames -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59 kg 

                                               Cadetten Heren -33,-37,-41,-49,-53,-57,-61,-65,+65 kg  

                          Junioren  Heren -45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78 kg 

                                                Junioren Dames -42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68 kg 

 

LEEFTIJD                            Pupillen 6 t/m 8 jaar.                                                              

                                               Aspiranten 9 t/m 11 jaar 

                                               Cadetten  12 t/m 14 jaar           

    Junioren 15 t/m 17 jaar 

 

WEDSTRIJDREGELS: T.B.N./W.T.F. wedstrijdreglement 

    KO Systeem                            

Samenvoeging zullen plaatsvinden met in achtneming van de 

bijzondere wedstrijdbepalingen 1-2-2013 (zie website T.B.N. 

                                               Hoofdcontact is niet toegestaan bij pupillen ,aspiranten en                                                         

.                                   Ook is hoofdcontact niet toegestaan bij cadetten B en C klasse  

 

Een sporter die deelneemt in de cadetten A-klasse  

dient een door hem of haar ondertekende verklaring te 

overleggen waarin hij of 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 waarmee diens wettelijke vertegenwoordiger 

zijn niet bevoegd dit document te ondertekenen. Een voorbeeld 

van der verklaring te downloaden via de “downloads” op de 

website van de TBN onder “regelementen sparring.                                                                                                                             

 

WEDSTRIJDDUUR:          Pupillen       2 maal  1  minuut  

                                               Aspiranten  2 maal 1,5 minuut 

                                               Cadetten      2 maal 1,5 minuut           

                                               Junioren      2 maal 2 minuten  

  

COACHES:   1 COACH per 4 deelnemers (max. 5 coaches per sportschool) 

                                                coach dient sportkleding (inclusief sportschoenen) te dragen  

                                                Coach leeftijd minimaal 18 jr en dient lid te zijn van de TBN. 

                                                Aan te tonen door geldig bewijs/lidmaatschapkaart TBN.                                         

 

 

DEELNAME: Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een volledig 

ingevuld bondspaspoort, voorzien van pasfoto en een geldig 

betalingsbewijs, en weet dat dit op de wedstrijddag getoond 

moet worden om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden.   

Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de 

wedstrijden deel te nemen. 

 Door deelname verklaren zij (bij minderjarigheid de 

ouder/voogd) zich akkoord de organisatie te vrijwaren van elke 

vorm van aansprakelijkheid. 

 

PRIJZEN:   EEN EERSTE, TWEEDE EN DERDE PRIJS                                                 

INSCHRIJFGELD:  20 - euro  per deelnemer 

RESTITUTIE VAN INSCHRIJFGELD VINDT  NIMMER 

PLAATS 

 

BETALING: Betaling van het inschrijfgeld dient gelijktijdig plaats te vinden 

met de inschrijving en op bankrekeningnummer.                   

NL63  RABO  0301.1104.92 t.n.v  

M. van der Poel te Rijpwetering, o.v.v. open van der poel 

sparring 2015. 

 

SLUITINGSDATUM: 1 februari 2015 

    Inschrijving Alleen via internet; www.ma-regonline.com  

 

                                                ENTREEGELD: 3 euro  t/m 12 jaar (tot 4 jaar gratis) 

  4 euro vanaf 13 jaar en volwassenen 

 

INLICHTINGEN:  M. van der Poel telnr:071  501 27 49 / 06 13264310 

                                               E mail;   info@marcelvanderpoel.nl  

   
 
 

Ik hoop op een sportieve deelname. 

 

Met vriendelijke groet, Marcel van der Poel. 


