
  BELGISCH KAMPIOENSCHAP  
   KYORUGI   

  ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016    NEDER-OVER-HEEMBEEK 

  
ORGANISATIE Kwan vzw - onder auspiciën van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw, met medewerking van de 

sportraad en de sportdienst van de stad Brussel. 
 
LICENTIE Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige taekwondolicentie afgeleverd door één 

van de regionaal erkende en gesubsidieerde unisportfederaties.  
 Geen geldige licentie (met pasfoto/identiteitskaart) betekent geen deelname. 
 Enkel atleten met de Belgische nationaliteit of atleten met een geldige domicilie in België kunnen 

deelnemen. (Identiteitskaart of verblijfsvergunning moeten op vraag voorgelegd kunnen worden: 
recreatie@taekwondo.be) 
Controle licentie en identiteit zal plaatsvinden voor de weging. 

 
REGLEMENT VTB/WTF-reglementering: Wedstrijdreglement Kyorugi  

Reglement voor toeschouwers: Reglement Inwendige Orde VTB en Tuchtreglement VTB 
Elke deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. 
 
Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen bescherming. Op de dobok mogen enkel verwijzingen naar 
België (zoals B en BEL) voorkomen. Verwijzingen naar andere landen of nationaliteiten zijn niet 
toegelaten.  
 

CATEGORIEËN Hoofdcontact Tandbescherming Handbescherming 
Cadetten A+B toegestaan verplicht verplicht 
Junioren A+B toegestaan verplicht verplicht 
Senioren A+B toegestaan verplicht verplicht 

 
CATEGORIEËN  Er kan slechts in 1 categorie deelgenomen worden. Er worden geen categorieën gecombineerd. 
   Het geboortejaar bepaalt in welke categorie men deelneemt: 
 
 
   Categorie   Geboortejaar  Graad      
   Cadetten  2004-2002  A+B      
   Junioren  2001-1999  A+B    
   Senioren  1999 en ouder  A+B        
  
   Gewichtsklassen (kg)         
   Cadetten dames 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 
   Cadetten heren  33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65  
   Junioren dames  42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68  
   Junioren heren  45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78  
   Senioren dames 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73  
   Senioren heren  54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87  
 
    
 
 
 
 

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. 

A+B: Vanaf 4de kup en hoger 
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Voor het ompoolen omwille van een foutieve inschrijving (categorie, graad,...) of voor het 
ompoolen o.w.v. een verkeerd gewicht betaalt men 15 EUR ter plekke aan de wedstrijdorganisator.  
Op vertoon van het betalingsbewijs moet men dan een nieuwe startkaart halen bij de technische 
coördinator. Vervolgens moet er herwogen worden binnen de voorziene weegtijden. Zoniet, wordt 
de atleet onherroepelijk gediskwalificeerd.  

   Deelnemers die na het afsluiten van de weging alleen overblijven in hun gewichtsklasse kunnen in 
   samenspraak met de coaches GRATIS omgepoold worden naar de eerstvolgende gewichtsklasse 
   (indien aanwezig).   
 
TIJDSSCHEMA  08:00 - 09:30 Registratie (kampers die laattijdig aanmelden worden geweigerd!) 
   08:30 - 10:00 Weging (toegang tot de weging wordt om 09:45 afgesloten!)  

10:30 - …   Start wedstrijden 
Deelnemers die te laat registreren of wegen, zullen uit de deelnemerslijst gehaald worden. Dit 
houdt geen teruggave van het inschrijvingsgeld in.   

 
SYSTEEM  DAEDO elektronische panters en elektronische hoofdbescherming voor alle categorieën: 
 worden door de organisatie ter beschikking gesteld. 

Elektronische voetbeschermers dienen door de deelnemers zelf meegebracht te worden. 
 

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 – uiterlijk donderdag 04/02/2016 23u59 
   Er moet betaald worden voor alle aangemelde atleten, er is geen restitutie mogelijk. 
  

- Voorafbetaling via bankoverschrijving: 32 EUR/geregistreerde atleet op TPSS 
Mail uw betalingsbewijs naar kwan-1120@hotmail.fr. Het bedrag moet uiterlijk voor de 
deadline (04/02/2016) op de rekening van Kwan staan: 

 IBAN:  BE46 0003 2582 6636 – BIC: BPOTBEB1 
    Vermelding: Clubnaam + aantal deelnemers 
 

- Betaling ter plaatse: 35 EUR/geregistreerde atleet 
       

PRIJZEN   Individuele trofee 1ste - 2de - 3de  plaats 
   Clubklassement 1ste - 2de - 3de  plaats 
    
TOEGANG  Toeschouwer  7€ - onder 12 jaar gratis 
   Coach   1 gratis per 5 deelnemers, max. 3 coaches gratis 
      Min. leeftijd coach = 18 jaar 
      Competitieruimte betreden in trainingspak en sportschoeisel  
 
SCHEIDSRECHTERS Coördinator Kourosh Mohammadi Moaf: refereevtb@gmail.com  
 
INLICHTINGEN  Organisatie Kwan: 

Telefoon  0487/63.96.22 
   e-mail   kwan-1120@hotmail.fr 
 
   VTB – Vragen i.v.m. online registraties: 
   Telefoon  0032 11 87 09 19 

e-mail   recreatie@taekwondo.be 
 
 
 
 
 
 

www.taekwondo.be  2 

http://www.taekwondo.be/
http://www.tpss.eu/
mailto:kwan-1120@hotmail.fr
mailto:recreatie@taekwondo.be


 
 
 
 

LOCATIE   Sportcomplex Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120, 1120 Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERS   
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https://www.google.be/maps/place/Lombardsijdestraat+120,+1120+Brussel/@50.8928833,4.3747648,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c2fcbeca7bf9:0xd5f98a3316a352a0?hl=nl

