2023

INFORMATIE
OPEN BELGIAN YOUTH
MUAYTHAI CHAMPIONSHIPS

EVENT GUIDE BOOK

ATHLETES & COACHES

VKBMO

All you need to know

OPEN BELGIAN MUAYTHAI YOUTH CHAMPIONSHIPS 2023
Basis informatie

REGISTRATIE

LOCATIE

Eén verantwoordelijke per club doet de
registratie van ALLE deelnemers.

Steenweg op Zevendonk 18
2300 TURNHOUT

Betaling van alle deelnames in één keer

WEIGH-IN

RULES MEETING

Er zal ingewogen worden in waves.
Wie te laat is voor zijn/haar wave zal niet
kunnen deelnemen.

Minstens één coach per club moet aanwezig
zijn op de rules meeting. Deze zal doorgaan
in de wedstrijdzone.

TIMELINE

Het basis wedstrijdreglement kan je
terugvinden op www.vkbmo.be/reglementen
De aanpassingen specifiek voor het BK kan u
verder in dit guide book terugvinden.
(voorlopig)
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OPEN BELGIAN MUAYTHAI YOUTH CHAMPIONSHIPS 2023
Registratie & betaling

REGISTRATIE
Eén verantwoordelijke per club doet de registratie van ALLE deelnemers.
Alle andere hebben geen toegang tot deze ruimte.
STAP 1
Aanmelden op clubnaam
STAP 2
Controle van aantal deelnemers + aantal coaches
STAP 3
Betaling uitvoeren.
STAP 4
Deelnemersfiches worden afgestempeld en u ontvangt uw entree bandjes
STAP 5
Ga naar de MEDICAL CHECK + WEIGH-IN

BETALING
Enkel cash betalingen kunnen aanvaard worden bij voorkeur gepast.
Er is een KBC bank aan de overkant van de straat indien nodig.
20 euro per deelnemer.
VKBMO draagt 50% van de deelnamekosten voor eigen leden - 10 euro per deelnemer

AANTAL TOEGESTANE COACHES
1-2 atleten = 2 coaches toegestaan
3 of meer atleten = 3 coaches toegestaan
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Medical check & weigh-in

ALGEMEEN
Elke deelnemer doorloopt de medische controle en weging aan de ring waarin zijn/haar categorie
zal vechten. De ingeschreven categorie staat vermeld op uw deelnemersfiche.
Het is niet toegestaan om aan een andere ring aan te schuiven.

VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat uw atleet in orde is met volgende zaken alvorens aan te schuiven.
STAP 1
Teennagels zijn kort geknipt.
STAP 2
Wegen in ondergoed is niet toegestaan. Zorg ervoor dat de atleten volgende kledij dragen:
Muaythai short
T-shirt of singlet (geen topje)
Geen schoenen of sokken (slippers zijn toegestaan)
STAP 3
Benodigde documenten.
ID kaart
Wedstrijdboekje (VKBMO/LFKBMO of andere licentie voor buitenlandse clubs)
Deelnemersfiche (ontvangen bij de registratie die dag)

WAVES
ZATERDAG
08.45 - 09.15 medical check & weging voor 10/11 jaar
09.30 - 10.00 medical check & weging voor 12/13 jaar
ZONDAG
08.45 - 09.15 medical check & weging voor 14/15 jaar
09.30 - 10.00 medical check & weging voor 16/17 jaar
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Competition rules

WEDSTRIJDKLEDIJ
VOORZIEN DOOR FEDERATIE
Scheenbescherming & elleboogbescherming
Handschoenen
Pantser
Helm
ZELF VOORZIEN
Kruisbeschermer ook voor meisjes (metaal voor jongens vanaf 16 jaar)
Mondstuk
Singlet (geen T-shirt), de kleur maakt niet uit
Muaythai short (geen K1, loopshort, spandex, ...)
Bandages
Mongkol

BEDEKKENDE KLEDIJ
Sinds februari 2022 is een nieuwe regel van kracht rond bedekkende kledij.
Bedekkende kledij is toegestaan voor elke sporter onder volgende voorwaarden:
De kledij heeft één neutrale kleur zwart of wit. Prints, reclame of logo's zijn niet toegestaan.
De kledij heeft geen zakken, ritsen of knopen.
Een bedekkende broek is aansluitend en reikt tot aan de enkels. Deze broek zal steeds
gedragen worden onder een Muaythai short.
Een bedekkend bovenstuk is aansluitend en reikt tot aan de nek en polsen. Dit bovenstuk
zal steeds gedragen worden onder een singlet (geen T-shirt).
Een sporthijab bestaat uit één stuk en sluit aan rond gelaat en hals.
Het is toegestaan om ervoor te kiezen om slechts bepaalde lichaamsdelen te bedekken.
Bij twijfel of de kledij voldoet aan de voorschriften kan u steeds contact opnemen met het
secretariaat of één van de hoofdofficials.
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Competition rules

TAPING
Taping is niet toegestaan. Enkel één stuk tape aan de pols om de bandage te fixeren.

RING BETREDEN & WAI KRU
VOORRONDES
Atleet betreed de ring tussen de touwen (niet over of onder de touwen heen)
Mongkol moet niet gedragen worden.
Coaches betreden de ring niet voor het einde van de eerste ronde.
Wai Kru niet uitvoeren in de voorrondes
FINALES
Atleet betreed de ring tussen de touwen (niet over of onder de touwen heen)
Mongkol moet daarna door de coach op het hoofd van de atleet gezet worden.
Coaches betreden de ring niet voor het einde van de eerste ronde.
Wai Kru verkort uitvoeren (4 hoeken)

EDUCATIEVE TUSSENKOMST
Tijdens de jeugdwedstrijden (10-15 jaar) worden geen 8-tellen gegeven. Wel kan de official
een educatieve tussenkomst doen waarbij hij/zij nagaat of de atleet in kwestie de wedstrijd al
dan niet kan verderzetten. Deze tussenkomst resulteert NIET in een minpunt.
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TOEGESTANE TECHNIEKEN
10/11 JAAR
Hoofdcontact: verboden
Stoten, trappen, elleboog- en knietechnieken op het bovenlichaam en benen zijn toegestaan
Vegen zonder voorafgaande actie
Haken, judo en heupworpen zijn verboden.
12/13 & 14/15 JAAR
Hoofdcontact: gecontroleerd
Spinning backfist: verboden
Elleboog - knietechnieken verboden naar het hoofd, toegestaan naar het lichaam
Vegen zonder voorafgaande actie
Haken, judo en heupworpen zijn verboden.
16/17 JAAR
Hoofdcontact: toegestaan
Spinning backfist: verboden
Elleboogtechnieken zijn toegestaan met uitzondering van de gedraaide technieken.
Knietechnieken naar het hoofd zijn verboden, toegestaan naar het lichaam
Vegen zonder voorafgaande actie
Haken, judo en heupworpen zijn verboden.

RONDETIJDEN & RUST
Elke categorie werd volledig afgewerkt. Tussen de halve finale en finale wedstrijd krijgt de
winnende atleet indien gewenst 5 minuten extra tijd om te rusten.
10/11 jaar // 3x1 min - 30 sec. rust
12/13 jaar // 3x1 min - 30 sec. rust
14/15 jaar // 3x1 min - 30 sec. rust
16/17 jaar // 3x2 min - 60 sec. rust
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Locatie, entree, hotel & parking

LOCATIE
Sporthal 't Stadspark - Steenweg op Zevendonk 18, 2300 TURNHOUT

PARKING
De parking voor de sporthal is
voorzien voor nooddiensten,
VIP's en officials.
Er is voldoende GRATIS
parkeerplaats beschikbaar
op wandelafstand.

Parking
Parking
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PUBLIEK
Entree: 15 euro

HOTEL
Turnhout City Hotel - 3 km
www.turnhoutcity-hotel.be

Sporthal

