
                 Uitschrijving   
     Shijak Herfst Sparringstoernooi 
                 29 oktober 2017 
  

 
Waar: Sportzaal de Batstee 
Locatie: Ruysdaellaan  95 Leidschendam  
 
Voor wie:  
Voor alle leden vanaf de witte band – zwarte slip  t/m 17 jaar  
 
Wedstrijdsysteem: Doorloop-Herkansingsysteem: 
Herkansing 
Zoals gebruikelijk zullen we het herkansingssysteem hanteren, om meer wedstrijdervaring op te 
doen. Dit betekent pas bij 2de keer verlies helaas eruit. 
 
Doorloopsysteem: 
Tijdens het sparren zonder te stoppen na een punt, kunnen de hoekscheidsrechter de correcte en 
duidelijke punten toekennen aan rood of blauw d.m.v. de handteller per hand. 
 
Wedstrijdduur: 
t/m aspiranten: 2x 1 min.,  junioren 2x 1,5 min, 30 sec. pauze. 
 
Bescherming: verplicht  
Arm-, scheen-, kruis- en gebitsbescherming. De borst- en hoofdbeschermer zijn in de zaal 
aanwezig. 
 
Inschrijving: Onderstaand inschrijfformulier en inschrijfgeld zo spoedig mogelijk tegelijk 
inleveren bij je leraar (uiterlijk 8 oktober). Later wordt niet meer aangenomen 
 
Inschrijfgeld: € 12,50  
 
Entree toeschouwers: gratis, er is een kantine aanwezig. 
 
Programma: 

• 10:30 – 10:45 Weging   
• 10:45 – 11:00 Opening kampioenschappen 
• 11:00 -- 16:00 Wedstrijden /prijsuitreikingen 

De definitieve start- en eindtijden worden t.z.t. bepaald afhankelijk van de 
inschrijvingen. 

 
Uitgesloten zijn personen die bij de NK of ONK een podiumplaats hebben behaald! 
Kort geknipte nagels. Schoon gewassen tenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijfformulier  

Shijak Herfsttoernooi Sparring 
29 oktober 2017 

Sportzaal de Batstee, Ruysdaellaan  95 Leidschendam  
 

 
Programma: 

• 10:30 –  10:45 Aanmelden/Weging  
• 10:45 –   11:00 Opening kampioenschappen 
•  11:00 -- 16:00 Wedstrijden/prijsuitreikingen 

 
Band-Kup: 

Witte band=10de kup, 
wit/geel,wit/groen, 
wit/blauw,wit/rood=9de kup,  

gele band=8ste kup, 
geel/groen=7de kup, 
groen=6de kup, 
groen/blauw=5de kup, 

blauw=4de kup, 
blauw/rood=3de kup,  
rood=2de kup en 
rood/zwart=1ste kup 

Bescherming verplicht: gebits-, kruis-, arm- en beenbescherming.  
Eigen hoofd- en borstbescherming mag je meenemen. Bruikleen is mogelijk. 

 (eigen administratie: meenemen als bewijs van inschrijving) 
 

Naam deelnemer: ____________________________________________________________ 
 
Trainingsdag: ____________________________ 
 
Gewicht:_________ Lengte_________ Band________Geboortedatum ____Leeftijd_________ 
Geslacht_________(m/v) 
 
Inschrijfgeld: € 12,50 te voldoen.  
Uiterlijke inschrijfdatum: 8 oktober  2017. Deelname op eigen risico. 
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden.  
 
 
Handtekening voor ontvangst leraar                               Handtekening deelnemers 
                                                                                        jonger dan 16 (ouders) 
 
 

 

                         inleveren bij je leraar 
                     Shijak Herfst Sparringstoernooi 
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