
 
 
Organisator :  Nong Jang Taekwondo onder auspiciën van de 

Vlaamse Taekwondo Bond VZW.         Met 

medewerking van de Stad Leuven. 

Contact  :  Rudy Pelgrims  +32 475 21 11 81 

nongjang.secretariaat@gmail.com 

Locatie :   SPORTHAL HEVERLEE 

Hertogstraat 180, 3001 Leuven 

Deelnemers 

Debutanten  (8-10jaar) : C / A-B 
Aspiranten  (11-13jaar) : C / A-B  
Junioren  (14-17jaar)  : A-B      
Senioren  (>16jaar) : A-B 
 
Er kan slechts in één enkele categorie deelgenomen worden.   
( C : 9de – 5de Kup;  A-B : > 4de Kup) 

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige 

licentie VTB vzw of een geldige licentie van een club die aangesloten is 

bij een taekwondo federatie of lid te zijn van een nationale federatie 

erkend door de E.T.U. of W.T.F. 

 

 Geen geldige licentie (met pasfoto of identiteitskaart) = 

geen deelname. 

 

Gewichtsklassen 
Debutanten  M/V 

-24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, +50 kg 

Aspiranten M/V 

-28, -32, -37, -42, -47, -51, -55, -59, +59 kg 

Junioren Vrouwen 

-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 

Junioren Mannen 

-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 

Senioren Vrouwen 

-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 

Senioren Mannen 

-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Reglement  
Volgens VTB-reglementering, WTF / ETU / K.O. systeem  

Daedo elektronische bescherming voor ALLE categorieën. 

 

Daedosensorsokken dienen voorzien te worden door de 

deelnemer zelf. Debutanten en aspiranten lage gordels : Geen 

hoofdcontact! Aspiranten hogere gordels, junioren en 

senioren: hoofdcontact toegestaan, tandbescherming en 

handschoenen verplicht.  

Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen bescherming en neemt 

deel op eigen verantwoordelijkheid. 

Planning 
Zaterdag 18 Mei 2013 

20:00-21:00   Registratie en Weging Iedereen 

Zondag 19 Mei 2013 

08:00      Start Registratie 

08:30 - 09:30      Weging Debutanten – Aspiranten 

09:30 - 10:30    Weging Junioren – Senioren  

10:00                Wedstrijden Debutanten en  Aspiranten 

                           Aansluitend prijsuitreiking  

14:00-18:00    Wedstrijden Junioren en Senioren 

                           Aansluitend prijsuitreiking                        

Weging 

De weging gebeurt met geijkte weegschalen, een maximum 

overgewicht van +0,5 kg wordt getolereerd.   

 

Indien het gewicht niet gehaald wordt binnen de voorziene 

weegtijd zal de deelnemer gediskwalificeerd worden. 

Ompoolen kan enkel  tegen een meerkost van 10,00 €. 

Inschrijving  
Enkel voorinschrijvingen en voorafbetalingen via www.tpss.nl  

worden aanvaard. 

 

Deadline : 11 MEI 2013 

Betaling 
Inschrijvingsbedrag bedraagt 20€ per deelnemer. 

Dit bedrag dient VOOR 11 Mei 2013 gestort te worden op 

rekening van Nong Jang met mededeling Club + Aantal 

deelnemers. 

IBAN:  BE 17  7340   1956   6121       BIC:   KREDBEBB  

Coaches 

Per 5 deelnemers krijgt 1 Coach gratis toegang. 

Toeschouwers  

Inkom 5€ ; Kinderen onder de 12 jaar Gratis 

Randanimatie wordt voorzien 

Accommodatie en Transport 

Indien u hulp nodig heeft om de sporthal te bereiken of het 

vinden van geschikte accommodatie dichtbij de sporthal, aarzel 

dan niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder. 

 

(nongjang.secretariaat@gmail.com of  +32 475 21 11 81)  

 

mailto:nongjang.secretariaat@gmail.com
http://www.tpss.nl/
mailto:nongjang.secretariaat@gmail.com


 
 
Organiser :  Nong Jang Taekwondo under the auspices of 

Vlaamse Taekwondo Bond VZW. 
In cooperation with the city of Leuven. 

Contact  :  Rudy Pelgrims  +32 475 21 11 81 

nongjang.secretariaat@gmail.com 

Location :   SPORTHAL HEVERLEE 

Hertogstraat 180, 3001 Leuven 

Contestants 

Debutants  (Age 8-10) : C / A-B 

Aspirants  (Age 11-13) : C / A-B  

Juniors   (Age 14-17)  : A-B      

Seniors   (Age >16) : A-B 

 

One can only enter in a single category. 

( C : 9th – 5th Kup;  A-B : > 4th Kup) 

All contestants need to have a valid WTF license, provided by 

their national federation. 

No entry without a valid license with photo ID! 

Weight Classes 
Debutants  M/F 

-24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, +50 kg 

Aspirants M/F 

-28, -32, -37, -42, -47, -51, -55, -59, +59 kg 

Juniors Female 

-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg 

Juniors Male 

-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 

Seniors Female 

-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 

Seniors Male 

-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Rules & Regulations 
VTB regulation, WTF / ETU / K.O. system  

Daedo electronic protection for ALL categories. 

 

Daedo sensor socks need to be provided by contestant. 

Debutants and Aspirants low belts: NO head contact! 

Aspirants higher belts, juniors and seniors: head contact 

allowed. Teeth guard and gloves mandatory. 

Every contestant brings their own protection gear and 

participates at their own risk.   

Planning 
Saturday 18 May 2013 

20:00-21:00   Registration and Weighing All 

Sunday 19 May 2013 

08:00   Start Registration 

08:30 - 09:30      Weighing Debutants – Aspirants 

09:30 - 10:30    Weighing Juniors – Seniors  

10:00                Matches Debutants and Aspirants 

                           Followed by award ceremony 

14:00-18:00    Matches Juniors and Seniors 

                           Followed by award ceremony                        

Weighing 

The weighing is done using calibrated scales, a maximum 

overweight of +0,5kg is tolerated. 

 

Should the weight limit not be achieved within the allowed 

weighing time, the contestant will be disqualified.  Changing 

pools is possible at an additional 10,00 € fee. 

Entry  
Only pre-entries and pre-payments through www.tpss.nl will be 

accepted. Maximum 260 competitors for 4 competition areas. 

 

Deadline : 11 MAY 2013 

Payment 
Entry fee is 20€ per contestant. 

This amount needs to be paid BEFORE May 11th by deposit on 

account of Nong Jang with remark Club+ Amount Contestant. 

 

IBAN:  BE 17  7340   1956   6121       BIC:   KREDBEBB 

Coaches 

Per 5 contestants, free entry to 1 Coach. 

Spectators 

Admittance 5€ ; Children under 12 years of age Free. 

Animation is provided. 

Accommodations and Transport 

If you require assistance to get to the Sporthal or finding 

suitable accommodations close to the Sporthal, please don’t 

hesitate to contact us. We will be happy to assist. 

  

(nongjang.secretariaat@gmail.com or +32 475 21 11 81) 
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