Zaterdag 28 januari 2017

Keumgang Open
ENKEL HOGE GORDELS
ORGANISATIE

Taekwondoschool Keumgang vzw – onder auspiciën van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw, in
samenwerking met de stad Diest.

LICENTIE

Belgische deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige taekwondolicentie afgeleverd door
één van de regionaal erkende en gesubsidieerde unisportfederaties.
Buitenlandse deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige licentie van een erkende
taekwondo federatie die WTF taekwondo aanbiedt.
Geen geldige licentie (met pasfoto/identiteitskaart) betekent geen deelname.

REGLEMENT

VTB/WTF-reglementering (voor de meest recente versie zie www.taekwondo.be):
• Kyorugi wedstrijdreglement 2017 VTB, WTF/ETU/KO-systeem
• Tuchtreglement en Reglement Inwendige Orde voor toeschouwers
Hoofdcontact
Tandbescherming
Handbescherming
Miniemen A+B
Verboden
Aangeraden
Aangeraden
Cadetten A+B
toegestaan
verplicht
verplicht
Junioren A+B
toegestaan
verplicht
verplicht
Senioren A+B
toegestaan
verplicht
verplicht
Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen bescherming en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.

CATEGORIEËN

Er kan slechts in 1 categorie deelgenomen worden. Er worden geen categorieën gecombineerd.
Het geboortejaar bepaalt de categorie waarin de kamper deelneemt.
Categorie 2017
Miniemen
Cadetten
Junioren
Senioren

Graad
A+B
A+B
A+B
A+B

Gewichtsklassen
Miniemen d + h
Cadetten dames
Cadetten heren
Junioren dames
Junioren heren
Senioren dames
Senioren heren

Geboortejaar
2008 – 2006
2005 – 2003
2002 – 2000
2000 en ouder

24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52
29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59
33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65
42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68
45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78
46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73
54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87

“A+B” = Vanaf 4de kup en hoger

De gewichtslimiet wordt bepaald
door het criterium van een hoger
decimaal verwijderd van de
vastgestelde limiet.
Bv: het niet overschrijden van 50 kg
wordt bepaald als tot en met 50,0 kg,
50,1 kg is over de limiet. Tot 99 gram
boven het gewicht is toegelaten.

Voor het ompoolen omwille van een foutieve inschrijving (categorie, graad,...) of ompoolen omwille
van een verkeerd gewicht betaalt men 15 EUR ter plekke aan de wedstrijdorganisator.
Opgelet: ompoolen omwille van gewicht kan enkel vóór de officiële weging (op basis van de
aanwezige testweegschaal). Na de officiële weging kan er niet meer omgepoold worden!
Deelnemers die na het afsluiten van de weging alleen in hun gewichtsklasse overblijven kunnen in
samenspraak met de coaches GRATIS omgepoold worden naar de eerstvolgende gewichtsklasse
(indien aanwezig).
www.taekwondo.be – www.keumgang.be

TIJDSSCHEMA

Vrijdag 27 januari
19:00 – 22:00

Weging atleten zaterdag + zondag (in sporthal)

Zaterdag 28 januari
Miniemen A+B en Cadetten A+B
07:30 – 09:00
Registratie
07:30 – 09:00
Weging (de weging wordt om 08:50 afgesloten)
09:30
Start wedstrijden
Junioren A+B en Senioren A+B
07:30 – 10:00
Registratie
09:00 – 10:00
Weging (de weging wordt om 09:50 afgesloten)
11:00 – 12:00

Weging atleten zondag

Te laat voor aanmelding of weging houdt geen teruggave van het inschrijvingsgeld in.

MATERIAAL

Door de organisatie ter beschikking gesteld:
• Taekoplan wedstrijdsoftware
• DAEDO elektronische borstbescherming
• DAEDO elektronische hoofdbescherming!
Door de deelnemer zelf mee te brengen: Elektronische voetbeschermers

WEDSTRIJDDUUR

3 x 1,5 min met 30 seconden pauze
De organisator is gemachtigd deze tijden in te korten of te wijzigen.

INSCHRIJVEN

www.tpss.eu
Tot en met donderdag 19/01/2017 (23:59) of totdat de wedstrijd volzet is (max. 350 deelnemers).
Voorafbetaling verplicht via bankoverschrijving. Er wordt betaald voor alle geregistreerde atleten.
Kostprijs:
30 EUR/atleet
Rekeningnummer:
Taekwondoschool Keumgang vzw
IBAN: BE44 7310 2217 1545 – BIC: KREDBEBB
Vermelding: Keumgang Open ZATERDAG + clubnaam + aantal deelnemers
Geld niet op de rekening de dag voor de wedstrijd betekent ter plaatse betalen: 5 EUR extra/atleet
Enkel op vertoon van een geldig doktersattest is er terugbetaling mogelijk.

PRIJZEN

Individuele trofee 1ste – 2de – 3de plaats (er wordt niet gekampt voor de 3de plaats)
Team ranking trofee 1ste – 2de – 3de plaats

TOEGANG

Toeschouwers:
Coach:

LOCATIE

Sporthal KTA1, Nijverheidslaan z/n, 3290 Diest

INLICHTINGEN

Organisatie:
Scheidsrechters:

OVERNACHTING

-

7 EUR – onder 12 jaar: gratis
1 coach gratis per 5 deelnemers, max. 3 coaches gratis.
Iedere extra coach betaalt inkomgeld.

Jelle Vicca – jellevicca@hotmail.be
David Beckers – david_beckers@hotmail.com

“De pelgrim” (Scherpenheuvel) – Te boeken via deze link.
“Sporta Tongerlo” (Tongerlo) – Te boeken via deze link.
“Prins van Oranje” (Diest) – Te boeken via deze link.
Hotel “De Modern” (Diest) – Te boeken via deze link.
Jeugdherberg "De Blauwput" (Kessel-Lo) – Te boeken via deze link.
www.taekwondo.be – www.keumgang.be

