
Uitnodiging voor het

22e Mini-Boeskool

toernooi

Hierbij nodig ik u, namens Hantei, uit voor het 22
e

Mini- Boeskool

taekwondo sparring toernooi. Ik hoop jullie op zondag 19 maart 2023 te

mogen verwelkomen in Oldenzaal.

DATUM Zondag 19 maart 2023

LOCATIE Sporthal De Kolk

ADRES Brem 11

7577 EN Oldenzaal

Tel: 0541-530513

CATEGORIE/

LEEFTIJD

Pupillen 6 t/m 8 jaar B en C klasse

Aspiranten 9 t/m 11 jaar B en C klasse

Cadetten 12 t/m 14 jaar B en C klasse

GEWICHTSKLASSEN Pupillen -21, -24, -27, -30, -34, -39, -44 en +44 kg

Aspiranten -28, -32, -36, -40, -45, -51, -57 en +57 kg

Cadetten heren -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65 en +65 kg

Cadetten dames -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59 en +59 kg

(Bij te weinig deelnemers worden klassen samengevoegd)

DEELNAME Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de wedstrijden

deel te nemen. Door deelname verklaren zij (bij minderjarigheid de

ouder/voogd) zich de organisatie (Hantei) te vrijwaren van elke

vorm van aansprakelijkheid.

Eigen Hoogoo, hoofd-, kruis-, onderarm- en beenbeschermers zijn

verplicht. Tand- en handbeschermers zijn bij pupillen en aspiranten

niet verplicht.

COACH Per 5 deelnemers, of een deel daarvan, wordt één coachkaart

verstrekt (max. 5 coaches per sportschool).

De coach dient minimaal 18 jaar oud te zijn en gekleed te zijn in

sportkleding en sportschoenen. Alleen deelnemers en coaches

worden op het wedstrijdveld toegelaten op vertoon van deelnemers-

of coachkaart.

SPARRINGDUUR C-klasse 1 x 2 minuut



B-klasse 2 x 1,5 minuut

Herkansingssysteem of bij drie spelers in de poule competitie

schema.

Er wordt gestreden op 4 velden met elektronisch score systeem.

WEGING Pupillen 09.00 uur tot 9.30 uur

Aspiranten 09.00 uur tot 10.30 uur

Cadetten 09.00 uur tot 13.30 uur

AANVANG Pupillen 10.00 uur

Aspiranten 11.30 uur

Cadetten 14.00 uur

PAUZE Van 12.30 tot 13.00 uur (tijdens dit tijdstip is de weging ook

gesloten).

PRIJSUITREIKING Na elke afgewerkte poule.

Voor de drie beste clubs is de prijsuitreiking na de cadetten.

INSCHRIJFGELD € 13,00 per persoon

ENTREE € 3,50 per persoon is incl. kop koffie of thee (kinderen tot en met

12 jaar gratis).

INSCHRIJFDATUM Voor zondag 12 maart 2023

SCHEIDSRECHTERS Verzoek aan alle deelnemende clubs om minimaal één (liefs meer)

scheidsrechter te leveren, met minimaal een bondslicentie

‘districtscheidsrechter D’.

CONTACTPERSOON Hans Pikkemaat

email: taekwondo@hantei.nl

mobiel:  06 53 54 30 81

Wij hopen jullie op 19 maart 2023 als deelnemende school te

mogen begroeten!

mailto:taekwondo@hantei.nl


Welkom op ons

22e Mini-Boeskool

toernooi

Ook dit jaar zullen wij een 1e, 2e en 3e club prijs ter beschikking stellen. Om ook de

sportscholen met minder deelnemers in de gelegenheid te stellen een kans te maken dienen

jullie zelf 10 spelers van jullie club aan te wijzen waarvan de uitslag voor de clubprijs in

aanmerking komt.

Voor een eerste plaats krijgt men 10 punten, de tweede plaats 7 punten en voor de derde

plaats 5 punten.

Dit formulier dient men voor 10.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat in te leveren, na 10.00

uur worden geen formulieren meer geaccepteerd.

Clubnaam ....................................................................................................................

Naam deelnemer pupil/aspirant/cadet


