ALLSTYLE OPEN TOERNOOI

Schoonhoven
24 oktober 2010

Geachte sportschoolhouder,
Hierbij nodigen wij U en uw leerlingen uit om deel te nemen aan het All Style Open op
zondag 24 oktober 2010. Dit semi-contact toernooi is open voor deelnemers van alle
sportscholen, organisaties en stijlen.
WEDSTRIJD INFORMATIE

Datum
Tijd
Plaats
Organisatie
Meting/Weging
Aanvang wedstrijden
Wedstrijdduur

zondag 24 oktober 2010
09:00 – 18:00 uur
Sporthal De Meent, `s-Heerenbergstraat 26, Schoonhoven
Future Kick uit & Kerroum`s Gym onder auspiciën van IFP
9:00 uur – 10:00 uur
11:00 uur
t/m 13 jaar 1 x 1½ min. en vanaf 14 jaar 1 x 2 min.
Er wordt gevochten met 1 herkansingsronde (1e keer verliezen =
herkansingsronde, daarna verliezen =uitgeschakeld).
Bij meer dan 200 deelnemers vervalt de herkansingsronde.

POULE INDELING

Jongens t/m 13 jaar:
Jongens 14/15 jaar.
Meisjes t/m 13 jaar:
Meisjes 14/15 jaar:
Heren:
Dames:

-125 cm, -135 cm, -145 cm, -155 cm, -165 cm, +165 cm
-165cm en +165 cm
-125 cm, -135 cm, -145 cm, -155 cm, -165 cm, +165 cm
-160 cm en +160 cm
-60 kg, -65 kg, -70kg, -75 kg, -80 kg, +80 kg
-60 kg, +60 kg

Bij minder dan 3 deelnemers worden de poules samengevoegd bij een hogere poule.

PRIJZEN

Prijzen
Inschrijfgeld
Entree Publiek

1ste, 2e en 3e prijs.
Jeugd t/m 15 jaar: €10,- & Senioren vanaf 16 jaar: €15,€ 5,Onder 10 jaar gratis toegang

SYSTEEM

Wedstrijdsysteem

All style Semi Contact (punt-stop-systeem). Bij semi-contact moeten
alle technieken gecontroleerd en beheerst worden uitgevoerd, bij te
hard contact krijg je een waarschuwing.

Puntensysteem

1 punt: stoten naar het lichaam en naar het hoofd, trappen naar het
lichaam.
2 punten: trappen naar het hoofd en gesprongen trappen naar het
lichaam.
3 punten: gesprongen trappen naar het hoofd.

Waarschuwingen

Te laag trappen, hoeken, vegen en technieken uitgevoerd op de rug.
3 waarschuwingen is minpunt (indien nog geen punten, pluspunt
voor tegenstander)

BESCHERMING

Verplicht

Toegestaan

- Safety-hands (gesloten model met open binnenkant)
- Safety-kicks (voetbeschermers, de tenen moeten afgedekt zijn),
bitje en tok (verplicht onder de broek te dragen).
- Schenenbescherming van zacht materiaal onder de safety-kicks.

COACHING

Alleen in trainingspak met sportschoenen en minstens 18-jaar en ouder.
Ook is elke coach en verzorger verplicht een coachbadge zichtbaar te
dragen. Deze worden aan het begin van het toernooi gratis verstrekt.
Per 6 deelnemers 1 coach, met een maximum van 3 coaches.
SCHEIDSRECHTERS

Iedere school dient een scheidsrechter te leveren.
Kunt u géén scheidsrechter leveren, neem dan van tevoren contact met
ons op.
Uiteraard wordt er voor lunch en drank tussendoor gezorgd.
AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan dit toernooi geschiedt geheel voor eigen risico.
Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor vermiste spullen.
MEER INFORMATIE

Inschrijvingen dient u voor 14 oktober 2010 per mail naar
Info@shaolinkempo.nl te retourneren, u ontvangt hiervan een
bevestiging.
Wij wensen u en uw leerlingen een goede reis en succes toe op ons
toernooi.
Namens de organisatie,
M. Kerroum (Kerroum`s Gym) 06 – 14591759
A. Sellami (Future Kick)
06 – 22095614

De wedstrijd staat onder leiding van Huib Ellerkamp (IFP)

