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Chin Hûng Sparrings-toernooi 2019 

 

Organisatie:   Chin Hûng  Meijel 
Plaats:    Sporthal de Körref, Kurversweg 2, 5768 RS  Meijel 
    Tel. : 077 – 466 4256 
 
Datum:    Zondag  24 november 2019 
 
Programma:   08.15 uur  Zaal open, weging 
    09.00 – 09.15 uur Openingswoord 
    09.30 – 13.30 uur Wedstrijden 
     
    Tijden onder voorbehoud. 
 
Wedstrijdregels:   Volgens bijgevoegde wedstrijdregels. 

Bij pupillen, aspiranten en cadetten is hoofdcontact NIET toegestaan.  
 
Wedstrijdduur:  Kids en Pupillen 2 x 1 minuut met een halve minuut pauze.  

Aspiranten en Cadetten 2 x 1,5 minuut met een halve minuut pauze. 
Junioren en Senioren 2 x 2 minuten met een halve minuut pauze. 
Na afloop van finalewedstrijd worden de prijzen in het veld 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. 

 
Scheidsrechters: Per deelnemende vereniging wordt gevraagd om drie scheidsrechters te 

leveren. Voor aanvang van de wedstrijden worden de scheidsrechters 
nader geïnformeerd over de bijgevoegde 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.  

 Wat betreft de AVG wetgeving verwachten wij dat de deelnemende 
verenigingen daar een eigen beleid in nastreven. Wij op onze beurt 
gebruiken de verstrekte gegevens enkel en alleen voor dit 
sparringtoernooi en zullen de gegevens na afloop vernietigen. Tevens 
maken we er jullie op attent dat er door de deelnemers en bezoekers 
foto’s genomen kunnen worden waar ook personen opstaan die daar 
geen toestemming voor verleend hebben. Voor de gemaakte foto’s 
vanaf de tribune en in de zaal kan de organisatie geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. 
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 Iedere vereniging zorgt voor eigen beschermdelen. Pantser, hoofd-, 
kruis-, onderarm, scheen/wreefbeschermers, handschoentjes en 
gebitsbeschermers zijn VERPLICHT!!!. 
Vanaf 8:15 uur zullen de controlewegingen plaatsvinden, bij 
overschrijding kan diskwalificatie van de deelnemer volgen. 
  

Zaalregels: Het  is de aanwezigen TEN  STRENGSTE VERBODEN om in de zaal  te eten en te 
drinken.  Straatschoenen zijn eveneens verboden. Toegang van de zaal is alleen 
voor deelnemers en coaches 

Sluiting inschrijving:  Maandag 29 oktober 2018 
    Bijgevoegd inschrijfformulier ingevuld te mailen aan 

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