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40e Vaantjes Competitie - Feest!
Zaterdag 11 november 2017 wordt een mijlpaal: voor de 40e keer - sinds 2004 vindt namelijk een vaantjestoernooi plaats. De deelnemende verenigingen gaan
er een feest van maken. Hier wil je bij zijn. Schrijf je nu in!
WANNEER
: zaterdag 11 november 2017
WAAR
: Papendrecht (adres volgt)
TIJD
: 10.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
INSCHRIJVEN : kan tot uiterlijk donderdag 2 november
KOSTEN
: € 3,50
Het definitieve programma met de juiste tijden wordt later bekend gemaakt.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven door onderstaande strook in te leveren bij Angelique
(moeder Tygo) of Michel (vader Xavier en Febien) inclusief het inschrijfgeld
van € 3,50.
Sportieve groeten,
Namens het trainersteam TKD VP, Kwanjangnim Randy
===============================================================
De VC is bedoeld voor jonge taekwondoka’s tot en met 13 jaar, met weinig of geen wedstrijdervaring
in sparring en stijllopen. Om deel te nemen aan de VC, moet je minimaal 2 tot 3 maanden op
taekwondo hebben gezeten, ook beginners/witte banders zijn welkom.

Hoe werkt de VC?
Als je deelneemt aan een toernooi in de VC krijg je 5 bonuspunten. Iedere gewonnen wedstrijd
betekent 5 punten erbij, je kunt per toernooi maximaal 20 punten behalen. Bij elke 25 punten
ontvang je een nieuw vaantje. Het eerste vaantje is wit-geel, het tweede vaantje geel, enzovoort.
Iedere deelnemer krijgt een oorkonde, met daarop de prestaties die per toernooi zijn geleverd.

Wedstrijdregels Vaantjescompetitie
Het is verplicht tijdens de wedstrijden een kruisbeschermer (tok), arm- en beenbeschermers te
dragen. Iedere deelnemer zorgt zelf voor deze spullen en kan worden aangeschaft bij Sabumnim
Randy (levertijd maximaal 2 weken). Op de VC draag je geen band. Het toernooi is niet bedoeld voor
gevorderde wedstrijdtaekwondo’ins en dragers van de rode band en hoger.

Welke verenigingen?
Het toernooi wordt ditmaal georganiseerd door TV Papendrecht. De andere verenigingen die meedoen
zijn: Yu Sin Kwon Hellevoetsluis, Martial Arts Rotterdam en natuurlijk Taekwondo Voorne-Putten.
===========================================================

Ik doe mee met de 40e Vaantjes Competitie op 11 november in Papendrecht.
Naam:

_________________________

Deelname aan: STIJL / SPARRING
Voor sparring…
Leeftijd:
_________________
Gewicht:
_________________
Band:
_________________

Invullen door de trainers…
Betaald op
_______________
Paraaf

_______________

