
   

  
 
                                                                                         

 
 
 
 
Gorinchem, 2 februari 2008 

 
Geachte sportschoolhouder, 
 
Hierbij nodigen wij U en uw leerlingen uit om deel te nemen aan het Gorcumse All Style Toernooi op zondag 13 
april 2008  te Gorinchem.  
Aan dit semi-contact toernooi doen deelnemers mee van verschillende sportscholen, organisaties en stijlen. 
Dit toernooi wordt georganiseerd door sportscholen “The Future Kick” onder auspiciën van IFP. 
 
Wedstrijd informatie: 
 
Datum :  zondag 13 april 2008 
Auspiciën : IFP (International Fighting Promotion)     
Plaats :  Sporthal Van Rappardhal, Wijnkoperstraat 5, Gorinchem 
Meting/Weging :  9:00 uur – 10:00 uur en Legitimatie is verplicht  
Aanvang :  10:30 uur 
Wedstrijdduur :  t/m 13 jaar 1 x 1½ min. en vanaf 14 jaar 1 x 2 min.  

      Er wordt gevochten met 1 herkansingsronde 
Poules jeugd  :  Jongens; -125 cm, -135 cm, -145 cm, -155 cm, -165 cm, +165 cm en 14/15 jaar. 
    Meisjes; -125 cm, -135 cm, -145 cm, -155 cm, -165 cm, +165 cm en 14/15 jaar. 
Poules senioren :    Heren:  -60 kg, -65 kg, -70kg, -75 kg, -80 kg, +80 kg 
    Dames: -60 kg, +60 kg 
Prijzen :  1ste , 2e en 3e prijs.  
Inschrijfgeld :  Jeugd t/m 15 jaar €10,- & Senioren vanaf 16 jaar €15,- (IFP leden krijgen korting bij de kassa) 
Publiek Entree :  Toeschouwers t/m 13 jaar € 3,-  en vanaf 14 jaar  € 5,- 
 
Wedstrijdsysteem:  
All Style Semi Contact (punt stop systeem). Bij semi-contact moeten alle technieken gecontroleerd en beheerst 
worden uitgevoerd, bij te hard contact krijg je minpunt. 
 
Punten systeem: 1 punt: stoten naar het lichaam en naar het hoofd, trappen naar het lichaam. 
 2 punten: trappen naar het hoofd en gesprongen trappen naar het lichaam. 
 3 punten: gesprongen trappen naar het hoofd. 
 
Bescherming: Verplicht: Safety-hands (gesloten model met open binnenkant) 

Safety-kicks (voetbeschermers, de tenen moeten afgedekt zijn), bitje en tok 
(verplicht onder de broek te dragen). 

 Toegestaan: Scheenbescherming van zacht materiaal onder de safety- kicks. 
 
Coaching: Alleen in trainingspak met sportschoenen en minstens 18-jaar en ouder. Ook is elke coach en 

verzorger verplicht een coach badge te huren bij de kassa. Badge borg is € 5,- en dit bedrag krijgt 
men aan het eind van de dag bij het inleveren van de badge weer terug. 

 
Inschrijvingen:  
Deze dient u voor 30 maart 2008 per mail aan ons te retourneren.  
E-mail: Info@shaolinkempo.nl 

 
Deelname aan dit toernooi geschiedt geheel voor eigen risico. Wij wensen u en uw leerlingen een goede reis en 
succes toe op ons toernooi. 
 
Namens de organisatie, 
M. Bal  06-14208540 
A. Sellami 06-22095614 

!!! Bij aanmelding van 200 deelnemers of meer komt de herkansingsronde te vervallen !!! 


