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Chin Hûng Stijlkampioenschappen 2015 
 

Organisatie:  Chin Hûng Meijel 
 
Plaats:   Sporthal de Körref, Kurversweg 2, 5768 RS  Meijel 
   Tel. : 077 – 466 4256 
 
Datum:   Zondag 14 juni 2015 
 
Programma:     08.30 uur Zaal open 
   09.00  -  09.15 uur         Openingswoord 
   09.15  -  13.30 uur Wedstrijden 
   Tijden onder voorbehoud. 
 
Wedstrijdregels:  Volgens uitschrijving - Bijzonder Wedstrijdreglement Stijl . 
 
 
Deelnemers: De deelnemers dragen tijdens wedstrijden en prijsuitreiking geen sieraden, 

piercings, horloges of dergelijke. Verder dient men uitsluitend gekleed te 
gaan in een witte dobok. Voor dames is het toegestaan om een wit t-shirt 
onder de dobok te dragen!  

 
Categorieën:  Individueel: Jeugd, Pupillen, Aspiranten, Junioren, Senioren. 

In de individuele competitie zullen mannen en vrouwen apart deelnemen. 
Paren (2),  Synchroon teams (3).  
Een paar team dient twee deelnemers te hebben, een man en een vrouw. 
Een synchroonteam dient drie deelnemers van hetzelfde geslacht te hebben. 
Paren en Teams worden ingedeeld in 2 categorieën, t/m 13 jaar, 14 – 29 jaar 
en 30 jaar en ouder. 
Deelnemer mag zowel in de individuele klasse als in een synchroonklasse 
starten. 

 
Wedstrijden:        Stijlvormen naar eigen keuze volgens tabel in het bijgevoegde 

              wedstrijdreglement (bladzijde 8 t/m 15) 
                                            
 
Prijsuitreiking:  De prijzen worden per veld meteen na de poule uitgereikt. 
 

 
Coach:  Per deelnemende vereniging worden drie coachkaarten verstrekt.  
  Alleen deelnemers en coaches worden in de zaal toegelaten.  
  De coaches worden geacht  in sportkleding gekleed te zijn.   

Tevens verwachten wij dat de coaches minimaal 18 jaar zijn. 
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Scheidsrechters:        Per deelnemende vereniging wordt gevraagd om twee juryleden te 
leveren. Bij voorkeur juryleden van 18 jaar of ouder en in het bezit van 
minimaal de eerste dangraad of hoger.  
Gelieve de namen gelijk met de inschrijvingen door te geven. 
Voor aanvang van de wedstrijden worden de juryleden  

  nader geïnformeerd over de  wedstrijdregels.   
 
Deelname 
voorwaarden:         Alle deelnemers en deelneemsters worden geacht op eigen risico aan de 

wedstrijden deel te nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord de  
vereniging  c.q. de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid. 

 

Zaalregels: Het  is VERBODEN om in de zaal  te eten en te drinken.  Straatschoenen zijn 
eveneens verboden. 

Sluiting 
Inschrijving:         Maandag   1 juni  2015 
          Door bijgevoegd inschrijfformulier ingevuld te mailen aan Thijs Joosten, 

E-mail: thjoosten@home.nl  
Informatie : Thijs Joosten 077-3074665 of 06-51610649 
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