
                         
 

9e Yoo Sin jeugdtoernooi Sparring 
Organisatie:   Taekwondovereniging  Yoo Sin Nijmegen 

 

Wedstrijdleiding:  Frans van Boxtel 

 

Informatie:   Marco Peters    GSM: 06 55724028 

E-Mail:   peters80@kpnplanet.nl 

Anita Peters     GSM: 06 21928568     

                         E-Mail:   Anita_Peters43@hotmail.com 

 

Plaats:    Sporthal Jan Massinkhal 

Nieuwe Dukenburgseweg  5 

6534 AD Nijmegen 

024 3564260 

 

Datum:    Zaterdag 10 december 2016 

-Pupillen   A-B-C-categorie 

-Aspiranten A-B-C-categorie 

-Cadetten  A-B-C-categorie 

                         -Junioren  A-B-C-categorie 

 

Wedstrijdregels:  WTF/TBN reglement. KO systeem 

    Bij een tekort aan deelnemers in een gewichtklasse worden twee  

    gewichtklasse samengevoegd. 

Ompoulen alleen mogelijk voor men aan de officiële weging heeft 

deelgenomen.  Kosten: 5,- 

 

Systeem:   4 velden  

Prijzen:    Alle 1e, 2e en 3e prijswinnaars ontvangen een beker. 

    Ook dit jaar zal er gestreden worden om de wisseltrofee, selecteer 

    hiervoor uw 10 beste spelers. 

    De wisseltrofee wordt beschikbaar gesteld door :  

    BudoScore Netherlands/ Taekoplan. 

 

Deelnamevoorwaarden: Bondspaspoort met geldige ledenpas dient te worden getoond bij 

weging. Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de 

wedstrijden deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord 

met de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren van elke 



aansprakelijkheid. Een hoogoo, hoofd-, kruis-, onderarm-, 

mondbeschermer, handbeschermers en beenbeschermers zijn 

verplicht. 

 

Coach: Per 5 deelnemers of een deel daarvan word 1 coachkaart verstrekt. 

De coach dient bondslid en tenminste 18 jaar oud te zijn. 

Bondspaspoort en ledenpas dienen te worden getoond. Coach dient 

gekleed te zijn in sportkleding en sportschoenen. Alleen deelnemers 

en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van 

deelnemers- of coachkaart.  

(max. 5 coaches per sportschool) 

 

 

 

Deadline:    01 december 2016 

Inschrijvingen via internet:  http://www.tpss.nl 

 

Categorieen:    Alle categorieën dames en heren apart 

-A-categorie 2e geup en hoger 

-B-categorie 6e geup- 3e geup 

-C-categorie 10e geup- 7e geup 

 

Pupillen  6-8 jaar 

Aspiranten  9-11 jaar 

Cadetten      12-14 jaar 

                               Junioren       15-17 jaar 

 

Gewichtsklassen: 

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

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

Cadetten Heren: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 

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

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

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

 

Geen hoofdcontact bij jeugd, pupillen en aspiranten!! 

Let op! Ook geen hoofdcontact bij Cadetten B en C-klassen. 

 

Weging:    Zaterdag 10 december 2015 

07.30-08.30 uur Pupillen en Aspiranten 

10.30-11.30 uur Cadetten en Junioren 

 

    

 



Tijdschema:                   09.30-12.30 voorrondes en finales Pupillen en Aspiranten

           13.00-18.00 voorrondes en finales Cadetten en Junioren 

 

Procedure:    KO systeem 

Pupillen alle wedstrijden 2 x 1 minuut 

Aspiranten en cadetten alle wedstrijden 2 x 1,5 minuut 

                               Junioren alle wedstrijden 2 x 2 minuten 

 

Inschrijfgeld:    18,- 

Inschrijfgelden dienen tegelijk met de aanmelding via de bank 

overgemaakt te worden op rekeningnummer:  

1220.87.518 Rabobank 

Iban nummer: NL72RABO0122087518 

BIC nummer: RABONL2U  

T.n.v. Yoo Sin Nijmegen 

o.v.v. naam club en TBN-clubnummer 

                               Restitutie vindt nimmer plaats!! 

                               Maximaal aantal deelnemers is: 375 

 

Entree:     Kinderen t/m 10 jaar: 1,50 

Volwassenen:  3,50 

 

 

 

 

 

 

   www.twio-sports.nl                                                


