Clubtoernooi Stijl Zaterdag 1 Juni 2019
Beste sporters/ ouders,
Zaterdag 1 Juni 2019 organiseren we een clubtoernooi voor het onderdeel stijl. Dit houdt in dat we
hier wedstrijden gaan doen in taegeuks(stijlvormen) lopen.
Iedereen kan hieraan meedoen: jong, oud, beginner(witte band) of gevorderde(zwarte band 10e dan).
Er zal in verschillende klasses worden gestreden.
Naast dat het gewoon erg leuk is om mee te doen is het tevens een goede oefening voor het examen!
Wat moet je kunnen? Je moet de taegeuks kunnen lopen t/m de taegeuk die je voor het komende
examen moet kennen.
Hieronder staat een overzicht. VB: Heb je nu gele band, dan kijk je bij geel en dan zie je dat je 1 & 2
moet kennen voor de wedstrijden.
wit/witgeel
geel
geelgroen
groen
groenblauw

: taegeuk 1
:1&2
: 1, 2 & 3
: 1, 2, 3 & 4
: 1, 2, 3, 4 & 5

blauw
blauwrood
rood/roodzwart
zwart 1ste dan
Etc.

: 1, 2, 3, 4, 5 & 6
: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8
: t/m 9

De wedstrijden vinden plaats in de sporthal aan de Kamperfoeliestraat 5 in Almelo. Afhankelijk van
het deelnemersaantal gaan we in verschillende groepen starten.
Iedereen zal tijdig worden geïnformeerd via de website onder spoedmedelingen.
Wij zullen z.s.m. via onze website een aanvullende wedstrijdhandleiding publiceren waarin staat welk
format (wedstrijdregels) wij zullen gebruiken tijdens het clubtoernooi stijl van TKD Oude Luttikhuis.
Inschrijfgeld: 7,50 Euro. Betalen in een gesloten enveloppe inclusief inschrijfformulier. Zo
spoedig mogelijk inleveren bij Thijs Oude Luttikhuis of je trainer.
Sluitingsdatum
Groepsindeling
Zaal open
Aanvang wedstrijden

: Zondag 26 Mei
: Woensdag 29 Mei (website)
: 10:30uur
: 11:00uur

Voor meer informatie kunt u mailen naar: tkdoudeluttikhuis@hotmail.com (Thijs Oude Luttikhuis)
-----------------------------------------hierlangs afknippen-----------------------------------------------Naam:……………………………………………………………………………..
Geboortedatum:………………………………………………………………
Huidige Band:……………………………………………………………………..
Geslacht:……………………………………………………………………………

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:

Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle

Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com

