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REGELEMENT TATSUJIN DOJO GOOR     8-1-2013 
 
DOELGROEP: 

 Senioren van 16 jaar en ouder. 

 Uitzonderingen m.b.t. de leeftijd zijn in overleg mogelijk. 
 
TRAININGSLOCATIE EN TIJDEN: 

 Sporthal “De Kievitstraat” Kievitstraat 65 te Goor. 

 Elke woensdag, aanwezig uiterlijk om 20:55, de training start om 21:00 en eindigt uiterlijk om 22:45. 

 Omkleden en douchen is mogelijk. Er zijn heren- en dames kleedkamers aanwezig. 
 
KLEDING: 

 Korte broek. 

 Shirt, vrij van aanhangsels. 

 Blote voeten (verzorgde nagels). 

 Het dragen van sieraden tijdens de training is niet toegestaan. 

 Een judo- of jiujitsu pak is toegestaan. 
 
TRAININGSATTRIBUTEN: 

 MMA handschoenen.  

 Kniebeschermers. 

 Tok. 

 Bitje. 

 Scheenbeschermers. 

 Het is mogelijk om via Tatsujin Dojo Goor bovenstaande spullen aan te schaffen via www.vechtsportonline.nl. Je 
kunt rekening houden met circa 5% korting afhankelijk van merk en prijsklasse. Bestellen via Tatsujin kan alleen 
indien vooraf betaald wordt. 

 
CONTRIBUTIE: 

 De contributie kan uitsluitend per (automatische) incasso betaald worden, afschrijving vindt plaats in de eerste 
week van de nieuwe maand. 

 Contributie: € 17,50 per maand. 

 Nieuwe leden kunnen maximaal 2 keer kosteloos meetrainen alvorens lid te worden. 

 Een enkele training is mogelijk a € 5,- per keer, te voldoen voorafgaande de training. 

 Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, er kan alleen schriftelijk opgezegd worden. 
 
REGELS TIJDENS DE TRAINING: 

 Tatsujin Dojo Goor is niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures. 

 Gezondheidsproblemen van elke aard dienen tijdig kenbaar gemaakt te worden. De trainer kan beslissen om de 
training te ontzeggen i.g.v. risicovolle aandoeningen of blessures. 

 Te alle tijden dient men respectvol om te gaan met trainingspartners, het opzettelijk veroorzaken van blessures 
of ander letsel is niet toegestaan. 

 Te alle tijden dient men respectvol om te gaan met trainingspartners van de andere sekse en/of religie. Seksuele 
intimidatie en/of godslastering worden niet getolereerd. 

 Het is verboden om technieken naar het hoofd te maken bij afwezigheid van de trainer.  

 Tijdens de uitleg van technieken dient geluisterd te worden. Oefeningen en technieken dienen te worden 
uitgevoerd zoals uitgelegd. 

 Het is verboden de om de zaal te verlaten zonder toestemming van de trainer, te alle tijde moet hij weten wie 
afwezig is en waarom.  

 Tatsujin Dojo Goor behoudt zich het recht om het lidmaatschap te beëindigen bij overtreding van de 
bovenstaande regels. 

 
ALGEMENE GEDRAGSREGELS: 

 Wangedrag wordt niet getolereerd. 

 Ga netjes om met materialen. 

 Hygiëne is een vereiste. 

 Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd 
mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken 
tegen iemand die zich niet kan verdedigen. 

 Tatsujin Dojo Goor is niet verantwoordelijk voor leden die zich niet aan deze regels houden en behoudt zich het 
recht om het lidmaatschap te beëindigen. 
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