
 

 
          Sport Vlaanderen Brasschaat 

                    Bredabaan 31 

                  2930 Brasschaat 

 

 

                         

                    augustus 2019 

                  

 

     UITNODIGING  

                         
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de negentiende editie van de 

 

SUTANI CUP 
 

 

(voorheen gekend als het Belgian Championship for Youth & Beginners) 
 

Deze wedstrijd zal plaatsvinden op ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 in het sportcomplex 

Sport Vlaanderen Brasschaat, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat (België). 

 

De toegangsprijs bedraagt 8 €  

Inschrijvingsgeld competiteurs: 6 € 

 

 

 

Tornooi voor junioren van 8 t/m 17 jaar 

  

 

 

Algemene informatie : 

 

De wedstrijd verloopt volgens poulesysteem. 

Er zal worden gevochten met hoofd- hand- en scheenbescherming.  

Dames voorzien borstbescherming (geen plaat). 

Uiteraard zijn kruis- en gebitsbescherming noodzakelijk, en dus verplicht. 

Gelieve zelf helmen te voorzien. 

Iedere vechter is in het bezit van bondsboekje en identiteitskaart.  

(-12 jarigen: identiteitsbewijs van de gemeente). 

 

 



 

Weging : 

 

De weging van de deelnemers begint op 08:00 uur en eindigt om 09:00 uur. 

Na 09:00 uur worden geen wegingen meer toegestaan. 

 

Aanvang tornooi :  

 

De wedstrijden vangen aan om 11:00 uur. 

Het publiek wordt vanaf 10:30 uur in de zaal toegelaten. 

Er zal zoveel mogelijk ingedeeld worden naar leeftijd, gewicht en lengte. 

De clubhouders/coaches zijn verantwoordelijk voor hun competiteurs en dienen hiervoor 

ter plaatse een attest in te vullen. 

 

Praktische afspraken : 

 

Wij wensen een gedisciplineerd en sportief tornooi, daarom zullen wij hieronder een 

aantal punten met u doornemen: 

 

- Uiterste datum insturen inschrijfformulieren: 04/10/2019, tenzij het maximum 

aantal deelnemers vroeger is bereikt. 

- Wees tijdig voor de weging. 

- Coach gekleed in trainingspak. 

- Deelnemers voorzien van eigen uitrusting/bescherming.  

- De beslissing van de scheidsrechter is bindend en onherroepelijk. Ook hebben zij 

het recht om de wedstrijd te staken als zij menen dat verder vechten 

onverantwoord is. 

- Per sportschool maximum 2 coaches. 

 

Scheidsrechters : 

 

Scheidsrechters zijn steeds welkom en dienen zich op te geven bij inschrijving van de 

competiteurs.  Scheidsrechters worden verwacht in kostuum en zijn in het bezit van een 

internationaal kyokushin paspoort. 

 

 

Sportieve groeten, 

Sutani Dojo vzw. 

 

 
 

 

 

 
Maatschappelijke zetel                   Contactgegevens 

Sutani Dojo vzw                   website: www.kyokushin.be 

Paalstraat 246                                         e-mail: bestuur@kyokushin.be 

2900 Schoten                    tel:0032/473828231 
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