
Beste trainers, 

nog een week te gaan. Hierbei de laatste informatie: 

LOCATION
Innogy (RWE)-Halle Mülheim / An den Sportstätten 6 / D 45468 Mülheim a.d.R.

DEUR OPEN
8.30 

WEGING
09:30– 11:30 

Toernooi
12:30 –  ca. 19:00 

BELANGRIJK!
!!! Zorg ervoor dat iedere deelnemer legimitatie bij zich heeft!!!

TRAINER 
2 verzorgers per 2 vechters. Maximaal 5 verzorgers. 
Sportkleren verplicht, alleen vollwassene. 

INSCHRIJF GELD

25 EUR voor 1 categorie
15 EUR voor dubbele start

ENTREE GELD

Ticket: 7 EUR
Weekend ticket: 10 EUR

ROUTE

http://muay-thai-duisburg.de/news/k1-european-championship-2017/anfahrt-direction-rwe-halle/

HOTEL:

http://muay-thai-duisburg.de/news/k1-european-championship-2017/hotels-k1-championship-
muelheim/

KONTAKT/CONTACT

Kerstin Guckes
+49 176 201338505
info@muay-thai-duisburg.de

WFCA Niederlande
Hans Loeffen
+31 (6) 52304344
hans@round1network.com

Bij de kassa:

Elke vechter krijgt een startbewijs, dat hij zelf invult.

Dubbele inschrijving :

De vechter kan zich in zijn eigen en in een hogere gewichts- en/ of leeftijdscategorie  inschrijven.
Een tweede inschrijving kost 15 euro.
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Weging:

09.30-11.30 uur weging en pascontrole. De weging vindt plaats bij de ring waar de categorie naar 
verwijst.

Categorieën :

Categorieën kunnen te alle tijden door de jury samengevoegd en uitgebreid worden.  Als er geen 
tegenstander in zijn categorie is, kan hij zelf beslissen of :

1. beker en titel
2. startgeld terug
3. in een volgende categorie indelen

Attentie :

Een ieder moet zelf op de volgorde van de categorieën letten. Protectie materiaal steeds van te voren 
aanhebben.  Na een derde oproep heeft de sporter nog 1 min. tijd om in de ring te verschijnen. Zo niet
dan volgt uitsluiting.

Protectie materiaal (ook volwassen) :

 boxhandschoenen ( worden verstrekt )
 bitje – tok – scheenbeenbeschermers  - hoofd beschermer

 Resultaat en prijsuitreiking 

 elke categorie wordt direct tot het einde afgewerkt( t/m de finale).
 3e plaats word niet uitgevochten, mogelijkerwijze bestaat dus 2 maal 3e plaats
 de 1e en 2e  plaats ontvangen een beker die in  de ring word uit gereikt.
 een ieder krijgt een oorkonde die hijzelf bij de oorkonde tafel  kan ophalen.
 prijsuitreiking direct  in de ring.                                  

 
 
REGELS:

*K1 Rules WFCA*

t/m 15 jaar : 2x1 min.
+16 jaar      : 2x1,5 min. (finale3x1,5 min)
t/m 12 jaar geen knie
t/m 14 jaar geen technieken naar het hoofd
vanaf 15 jaar K1- regels (behalve knees naar het hoofd)
 


