
Zaterdag 13 april 2019

's-Hertogenbosch

Nederland

2e Open Strive & Struggle Cup



Adres:

Marathonloop 1,

5235 AA 's-Hertogenbosch

= Gratis.

Grote wedstrijdzaal ! Kantine aanwezig.

Aparte warming-up zaal

Raadpleeg Sportdata.org voor meer informatie

Maaspoort Sports & Events



Categorieën/trofeeën

Open kata gemengd: 1 meter trofee 16+ (dames/heren)

Kata: heren

Open kumite heren: 18+ 1e plaats trofee van 1 meter

Kumite totaal heren: 18+ 1e plaats trofee van 1 meter

Kata: dames

open kumite dames: 18+ 1e plaats trofee van 1 meter

2e plaats en 2 x 3e plaats ontvangen een trofee van 50 cm

.

De club met de meeste prijzen wint een trofee van 1 meter



Categorieën onder

voorbehoud van wijzigingen. 

Bij te weinig deelnemers

zullen categorieën worden

samengevoegd.

Categorieën

Kata:
leeftijd

Kumite:
KG

6-7

8-9 -30kg

+30kg

10-11 -40kg

+40kg

12-13 -50kg

+50kg

14-15 -54kg

+54kg

16-17 -55kg

+55kg

18-34 -60kg

+60kg

35+

Kata:
leeftijd

Kumite:
KG

Kata:
leeftijd

Kumite:
KG

6-7 14-15 -55kg

-67kg

8-9 -30kg +67kg

+30kg 16-17 -61kg

10-11 -35kg -71kg

-45kg +71kg

+45kg 18-34 -67kg

12-13 -45kg -75kg

-55kg +75kg

+55kg 35+

Heren Dames



Kumite
Competitie systeem

Enkele eliminatie systeem per categorie

Dit houdt in dat de verliezers van de uiteindelijke

finalisten een herkanzing krijgen voor de 3e plaatsen.

Wedstrijd duur:

Kumite Jeugd 1,5 minuut

Kumite Volwassenen 2 minuten

Alle wedstrijden volgens WKF regels.

Voor Kumite-Totaal regels, raadpleeg downloads 

op Sportdata.org



Kata
Vrije keuze in kata's.

1e en 2e ronde 2 verschillende kata's

(met uitzondering van witte en gele banden)

Daarna mogen kata's worden herhaald.



Inschrijving

Alle deelnemers en coaches kunnen alleen worden 

aangemeld via Sportsdata.org.

Aanmelden/inschrijven tot 8 April 2019. Inschrijf limiet: 
600 deelnemers.

1 coach per 5 deelnemers met een

maximum van 6 coaches gratis.

Voor iedere extra coach wordt € 5.- in rekening gebracht.

Bij 600 deelnemers, worden 8 tatamies gebruikt.



Het exacte gewicht van de deelnemers aangeven tijdens 
registratie op Sportdata.org

Dit wordt gecontroleerd op wedstrijddag.

Poule indeling op basis van geslacht, leeftijd en 
gewicht.

Tevens kan de poule indeling op ieder moment worden 
aangepast op basis van aantal inschrijvingen.

Alles wordt geregistreerd en is terug te vinden 
op: Sportdata.org.

Inschrijvingen kunnen tot uiterlijk 8 April worden 
aangepast.

Inschrijving



Inschrijfgeld

Per onderdeel = € 15.00

Inschrijfgeld moet worden overgeboekt per 

school/club uiterlijk 8 April 2019 naar:

IBAN: NL25BUNQ2206027062

Op naam van: stichting strive and struggle

Onder vermelding van: strive and struggle open 

cup 2019 + club / schoolnaam



Protectie
Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van:

rode / blauwe banden, vuistjes en voet / 
scheenbeschermers. Ook verplicht: bitje, tok.

Borstbeschermer wordt aanbevolen maar is niet verplicht.



Verblijf + Reizen

Voor Hotels raadpleeg:

www.Trivago.nl

www.Booking.com

Vliegveld Eindhoven 40 km

Vliegveld Schiphol 92 km

Vliegveld Weeze 94 km

's-Hertogenbosch

Centraal Station 5,5 km

Station Oost 3,3 km

http://.nl
http://Tri
http://.nl
http://go
http://.nl
http://www.Booking.com


Deelname is op eigen risico !! De organisatie is niet

verantwoordelijk voor schades/blessures opgelopen tijdens het 

evenement !!

In verband met de algemene privacy wetgeving zijn wij 

verplicht U te wijzen op het volgende:

Door deelname gaat U akkoord met het feit dat 

er foto's/video's kunnen worden gemaakt. Deze 

kunnen worden gebruikt voor promotionele 

doeleinden. Er is ook een mogelijkheid dat 

afbeeldingen op internet worden geplaatst, 

bijvoorbeeld op Facebook of andere 

sportgerelateerde sites.

Belangrijke informatie



Toeschouwers entree geld

0 t/m 9 jaar : Gratis

10 jaar en ouder : € 5, -

Contact:
Joey Pagie

+31(0)638293964

Striveandstruggle@hotmail.com


