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TOERNOOI / ALGEMENE REGELS
Artikel 1 : DOEL
Het doel van dit reglement is de kwaliteit van de wedstrijden in het Taekwon-Do te verhogen door
alle aspecten van de wedstrijden te benoemen en gelijkwaardige kansen voor alle deelnemers te
scheppen zodat zij hun beste prestatie kunnen delen met elkaar in een vriendschappelijke
competitie.
Artikel 2 : TOEPASSING
Dit reglement dient toegepast te worden bij iedere wedstrijd georganiseerd door de bonden
aangesloten bij de ITF van Choi Jung Hwa, voor alle graduaties. Zij zijn van toepassing op mannen en
vrouwen, tenzij anders is aangegeven.
Artikel 3 : OFFICIËLE AUTORITEITEN
A) Wedstrijd Organisatie Comité (hierna afgekort WOC)
Het WOC bestaat uit 4 leden. 1 Toernooi directeur, 1 x voorzitter van de Scheidsrechter Commissie
(hierna afgekort SC) of zijn plaatsvervanger 2 x technische medewerkers.
B) Indeling Scheidsrechters
De lijst met opgegeven Scheidsrechters wordt door de SC gecontroleerd met de lijst van
gediplomeerde scheidsrechters aangesloten bij de Nederlandse ITF van Choi Jung Hwa. Indien het
een open toernooi is kan de SC aan de Scheidsrechters van andere bonden hun scheidsrechter
paspoort vragen ter controle. De SC wijst een Algemeen Hoofd Scheidsrechter aan. Deze dient een A
licentie te hebben. De indeling per veld van de beschikbare scheidsrechters gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de Algemene Hoofd Scheidsrechter.
C) Scheidsrechter beschikbaar stellen
Elke deelnemende school dient tot 7 deelnemers 1 scheidsrechter te leveren, en tot 14 deelnemers 2
scheidsrechters, daarboven 3 scheidsrechters waarvan een matscheidsrechter. Bij het niet
aanleveren van scheidsrechters zal er € 75,-- per missende scheidsrechter in rekening gebracht
worden.
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Artikel 4: PLICHTEN
A) Het WOC heeft de leiding over het organiseren van het ITF toernooi. De leden van het WOC
dienen present te zijn in de wedstrijdhal tijdens het gehele toernooi.
B) De Hoofd Scheidsrechter en 2 Assistent Scheidsrechters zitten achter een tafel voor het
wedstrijdveld.
C) De Hoofd Scheidsrechter is de hoogste autoriteit op het wedstrijdveld.
D) Eén van de Assistent Scheidsrechter houd de poule gegevens bij en zit naast de Hoofd
Scheidsrechter. Bij het sparren met punt stop systeem houdt de Assistent Scheidsrechter het
scorebord bij.
E) De andere Assistent Scheidsrechter houdt de tijd bij. Hij zorgt ervoor dat als de tijd
verstreken is de Mat Scheidsrechter een signaal krijgt. Hij houdt naast de wedstrijdtijd bij
sparren, breken en speciale technieken ook de tijd bij in geval van pauzes tussen rondes, tijd
die de deelnemers hebben om de kledingvoorschriften na te komen en de blessuretijd.
F) De Mat Scheidsrechter staat in het wedstrijdveld en heeft de controle over de wedstrijd bij
het sparren.
G) De Scheidsrechters bij de Tuls (5 stuks) zitten op een lijn voor de deelnemers op 150 cm van
elkaar. (Zie artikel 10)
H) De Hoek Scheidsrechters bij het sparren (4 stuks) zitten op elke hoek op 100 cm afstand van
het wedstrijdveld. (Zie artikel 10)
I)

De Scheidsrechters voor Breektesten en Speciale Technieken staan in het wedstrijdveld en
controleren de wedstrijd.

Notitie: De Scheidsrechters en Hoek Scheidsrechters geven punten volgens hun oordeel gebaseerd op
het Toernooi en scheidsrechter reglement.
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Artikel 5 : ROLLEN.
Binnen het toernooi zijn er de volgende groepen betrokkenen geïdentificeerd.
Vrijwilligers: Diegene die het WOC ondersteunen met taken die niet onder het scheidsrechteren
vallen.
Officials: Scheidsrechters, Leden van het WOC en leden van de SC.
Deelnemers: Diegene die strijden tijdens het toernooi.
Coaches: Diegene die de deelnemers begeleiden.
Het is slechts toegestaan dat men één (1) rol tijdens het toernooi heeft.
Indien er een zwaarwegende reden is waarom men een dubbelrol zou moeten vervullen tijdens het
toernooi dient dit voor aanvang van het toernooi bij het lid van de SC in de WOC en de
hoofdscheidsrechter aangevraagd en goedgekeurd te worden door beiden.
Indien men lid van de SC is krijt men vrijstelling voor het leveren van een scheidsrechter voor de
school waar het SC lid van is.
Artikel 6 : COACHES / FUNCTIE
A) Minimumleeftijd voor een Coach is zestien (16) jaar.
B) Tijdens de wedstrijd is slechts een (1) Coach per deelnemer of team toegestaan. Tijdens het
sparren mag de Coach alleen op een niet storende manier aanwijzingen roepen naar zijn
deelnemer tijdens de wedstrijd. De Coach moet tijdens de gehele wedstrijd op de voor hem
bestemde plaats zitten, minimaal een (1) meter van het wedstrijdvlak. De Coach dient een
handdoek bij zicht te hebben, die hij in het veld mag gooien ten teken van opgave van zijn
deelnemer.
C) Voor de wedstrijdonderdelen Tuls, Breektesten en Speciale Technieken mag de Coach zijn
deelnemers tot het wedstrijdvlak begeleiden. De Coach mag het wedstrijdvlak niet betreden.
D) De Coach mag niet praten met de officials over de wedstrijden. Het niet voldoen hieraan zal
leiden tot diskwalificatie van de Coach voor het gehele toernooi. De Coach kan niet in zijn
verweer zeggen dat hij niet op de hoogte van de regels was.
E) In het geval dat een deelnemer een blessure oploopt tijdens de wedstrijd mag de Coach zich
niet bemoeien met de beslissing van de Medische Assistent, zoals vermeld in artikel 39 in dit
reglement.
F) Indien een Coach een officieel protest wil indienen dient hij dit direct aan te geven bij de
Hoofd Scheidsrechter. Binnen vijf (5) minuten na het einde van de wedstrijd dient het
protestformulier ingediend te zijn, zoals vermeld in Artikel 50 van dit reglement.
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G) De Coach dient op de hoogte te zijn van de ceremonie tijdens de prijsuitreiking zoals vermeld
in Artikel 19 van dit reglement.
H) Per school tot en met 7 deelnemers 2 Coaches, tot en met 14 deelnemers 3 coaches
daarboven 4 Coaches. De Coaches moeten zich registreren bij hun Nationale organisatie. De
Coach dient voor de aanvang van het toernooi een coachband aan te vragen tegen een borg
van 10 euro die hij na afloop bij inlevering terugkrijgt.
Artikel 7 / DEELNEMERS
A) Senior deelnemers.
Senior deelnemers moeten 36 jaar of ouder zijn op het moment dat Toernooi start. Deelnemers
dienen 10e kub tot en met 6e dan te hebben. Indien zij dangraadhouder zijn dienen zij in het bezit te
zijn van een ITF dangraad certificaat en een geldige status card. Als de deelnemer geen geldige status
card heeft dan is er de mogelijkheid om zich tijdens de wedstrijd te registreren tegen hogere kosten.
Deelnemers dienen gezond te zijn en aangesloten te zijn bij een Nationale ITF organisatie.
Deelnemers dienen een geldig en afgetekend bondspaspoort te kunnen overleggen. Er zullen geen
teamwedstrijden voor senioren zijn, maar een senior mag wel deel uitmaken van een team
volwassenen.
B) Volwassen deelnemers.
Volwassen deelnemers moeten 18-35 jaar te zijn op het moment dat het toernooi start. Deelnemers
dienen 10e kub tot en met 6e dan te hebben. Indien zij dangraadhouder zijn dienen zij in het bezit te
zijn van een ITF dangraad certificaat en een geldige status card. Als de deelnemer geen geldige status
card heeft dan is er de mogelijkheid om zich tijdens de wedstrijd te registreren tegen hogere kosten.
Deelnemers dienen gezond te zijn en aangesloten te zijn bij een Nationale ITF organisatie.
Deelnemers dienen een geldig en afgetekend bondspaspoort te kunnen overleggen.
C) Junior Deelnemers.
Junior deelnemers moeten 14-17 jaar zijn op het moment dat het Toernooi start. Deelnemers dienen
10e kub tot en met 3e dan te hebben. Indien zij dangraadhouder zijn dienen zij in het bezit te zijn van
een ITF dangraad certificaat en een geldige status card. Als de deelnemer geen geldige status card
heeft dan is er de mogelijkheid om zich tijdens de wedstrijd te registreren tegen hogere kosten.
Deelnemers dienen gezond te zijn en aangesloten te zijn bij een Nationale ITF organisatie.
Deelnemers dienen een geldig en afgetekend bondspaspoort te kunnen overleggen. Junior
deelnemers mogen onder geen beding meedoen met de volwassen competitie.
D) Jeugd.
Jeugd deelnemers zijn tot en met 13 jaar of zijn op het moment dat het Toernooi start. Deelnemers
dienen 10e kub tot en met 2e dan te hebben. Indien zij dangraadhouder zijn dienen zij in het bezit te
zijn van een ITF dangraad certificaat en een geldige status card. Als de deelnemer geen geldige status
card heeft dan is er de mogelijkheid om zich tijdens de wedstrijd te registreren tegen hogere kosten.
Deelnemers dienen gezond te zijn en aangesloten te zijn bij een Nationale ITF organisatie.
Deelnemers dienen een geldig en afgetekend bondspaspoort te kunnen overleggen Jeugd
deelnemers mogen onder geen beding meedoen met de junior team onderdelen.
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Artikel 8 : OFFICIËLE KLEDING
A) Official moeten kleding dragen zoals benoemd in Artikel 13 van het ITF Scheidsrechter
reglement.
B) Deelnemers dienen tijdens de wedstrijden de officiële Taekwon-Do dobok te dragen, alleen
voorzien van bedrukking of emblemen goedgekeurd door de ITF. De band dient de maten, de
tekst en symbolen te hebben die goedgekeurd zijn door de ITF. Zij krijgen een nummer die op
de achterkant onder de band bevestigd dient te worden, of een wedstrijdkaart met een
nummer en op naam. De sponsor kan op de rechtermouw gedrukt zijn maar mag niet groter
dan 10 x 10 cm zijn. Vrouwen mogen een wit hemd of wit T-shirt dragen onder de dobok.
C) Wanneer deelnemers geen wedstrijd hebben mogen zij normale sportkleding dragen welke
goedgekeurd is door het WOC. Voor de openings- en sluitingsceremonie moeten deelnemers
de goedgekeurde sportkleding of officiële dobok dragen.
D) Het is ten strengste verboden voor de deelnemers om alcohol te drinken of te roken als men
de officiële dobok aan heeft.
E) De coaches moeten door het WOC goedgekeurde sportkleding dragen. (Geen korte broek) en
een handdoek bij zich hebben.
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Artikel 9 / BESCHERMINGSMATERIALEN
Alle beschermingsmaterialen dienen goedgekeurd te zijn door het WOC. De deelnemers dienen zelf
voor de verplichte beschermingsmaterialen te zorgen. Handbeschermers dienen de vingers en duim
te bedekken, de palm dient zichtbaar te zijn. Voetbeschermers dienen de gehele voet te bedekken.
(Het materiaal waarvan de beschermers gemaakt kan zijn, is bijvoorbeeld van PU-leder of leer)
A) Verplichte bescherming
1)
2)
3)
4)

Hand- en voetbeschermers
Kruisbeschermer mannen (Dient onder de dobok gedragen te worden)
Mondbeschermer
Hoofdbescherming (Jeugd en Junioren)

B) Optionele bescherming
1) Scheenbeschermers, alleen zacht materiaal (Dient onder de dobok gedragen te worden)
2) Onderarmbeschermers, alleen zacht materiaal (Dient onder de dobok gedragen te
worden)
3) Borstbeschermers vrouwen (Dient onder de dobok gedragen te worden)
4) Hoofdbescherming (Volwassenen en Senioren)
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In die landen waar een hoofdbescherming verplicht is voor contact sporten is de deelnemer verplicht
de hoofdbeschermer te gebruiken. In dat geval dient het WOC er voor zorg te dragen dat er een rode
of blauwe hoofdbeschermer ter beschikking is. In Nederland zijn de Jeugd en Junioren verplicht tot
het dragen van hoofdbescherming en dienen zij zelf voor beschikbaarheid van deze bescherming zorg
te dragen.
C) Deelnemers mogen geen andere beschermings- of veiligheidsmaterialen dragen dan
hierboven aangegeven.
D) Alle deelnemers met een blessure welke bescherming, bandage of speciale ondersteuning
nodig heeft dienen deze voor de wedstrijd goed te laten keuren door de
Hoofdscheidsrechter. Deze beschermers mogen geen pennen of harde materialen bevatten
die extra ondersteuning kunnen geven die in het voordeel kunnen zijn van de deelnemer die
het draagt.
E) De deelnemers mogen geen sieraden, horloges of andere versieringen dragen, Het haar mag
alleen bij elkaar gehouden worden door een zacht elastiek.
Artikel 10 / WEDSTRIJDVELD
A) Het wedstrijdveld heeft een afmeting van 7 x 7meter, met extra 1 meter aan elke kant. Als
het een verhoogd wedstrijdveld betreft dan dient er nog een extra ruimte van minstens 2
meter aan elke kant te zijn.
B) Het verhoogde veld moet tussen de 50 en 100 cm verhoogd zijn.
C) Verlichting mag niet lager dan 5 meter boven het veld hangen.
D) De wedstrijd tafel waar de Hoofd Scheidsrechter en de Assistent Scheidsrechters aan zitten
staat aan de voorkant van het wedstrijdvlak op twee (2) meter afstand. In het geval van een
verhoogd podium twee (2) meter van het verhoogde podium.
E) Het materiaal van het wedstrijdvlak moet van rubber, Polyethyleen (PE) of Ethyleen Vinyl
Acetaat (EVA) zijn (Niet zacht en niet hard) en dient goedgekeurd te zijn door het WOC.
De deelnemer met de rode kleur dient zich bij het sparren en Tuls aan de linkerkant van de wedstrijd
tafel op te stellen dit gezien vanuit de wedstrijd tafel.
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Sparring opstelling

Tuls Opstelling
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Special Technique opstelling

Breektest opstelling
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Artikel 11 : AANTAL DEELNEMERS PER LAND
A) Individueel.
Alleen bij WK en EK: Het aantal individuele deelnemers per land is beperkt tot drie (3)
deelnemers per poule.
Deelnemers van een land kunnen in elke fase van de competitie tegen elkaar uit komen,
tenzij het WOC, vooraf aan het toernooi, anders beslist. Indien het geen Wereld
Kampioenschap betreft dan is het aantal deelnemers per poule vrij
B) Team.
Mannelijke teams bestaan uit vijf (5) deelnemers met een (1) reserve. 5 deelnemers dienen
mee te doen aan het onderdeel Sparren, Tuls, Breektesten en Speciale Technieken.
Vrouwelijke teams bestaan uit vijf (5) deelnemers met een (1) reserve. 5 deelnemers dienen
mee te doen aan het onderdeel Sparren en Tuls. 3 deelnemers dienen mee te doen aan het
onderdeel Breektesten en Speciale Technieken.
Beide dienen mee te doen aan alle vier de onderdelen.
Notitie: De namen van de team deelnemers dienen bevestigd te zijn op de inschrijfdag.
De reserve deelnemer kan ingezet worden tijdens alle vier de onderdelen.
Artikel 12 : VERDELING VAN DE DEELNEMERS
De wedstrijden zijn onderverdeeld in individuele- en teamwedstrijden. De deelnemers worden
volgens het pyramide systeem ingedeeld. Bij drie deelnemers in een poule wordt een volle
competitie gedraaid, bij vier deelnemers in een poule wordt een halve competitie gedraaid. Bij
minder deelnemers mag het WOC de deelnemers in een andere poule onderbrengen.
A) Individueel
Individuele onderdelen zijn verder onderverdeeld in:
Tuls: Mannen / Vrouwen, Kubgraden worden door het WOC ingedeeld, 1e dan, 2e dan, 3e
dan, 4e dan, 5e dan en 6e dan divisie.
Sparren: Mannen / Vrouwen, Micro, Light, Welter, Middle Heavy en Hyper gewicht divisie.
Voor de jeugd zijn er lengte divisies tot 1,10m, tot 1,20m, tot 1.30m, tot 1.40m tot 1.50m, tot
1.60m en boven 1,60m. 10e en 9e kub 8e t/m 5e kub, 4e t/m 1e kub, 1e tot en met 6e dan
divisie.
Breektesten: Mannen / Vrouwen 6e t/m 1e kub, 1e dan tot en met 6e dan divisie.
Speciale Technieken: Mannen / Vrouwen 4e t/m 1e kub, 1e tot en met 6e dan divisie.
Het WOC mag de poules aanpassen.
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B) Team
Team ontmoetingen zijn onderverdeeld in: Mannen / Vrouwen, 4e t/m 1e kub, 1e t/m 3e dan,
3e dan t/m 6e dan divisie. De deelnemers bij het Sparren zijn niet in gewichtsklassen
onderverdeeld. Elk team moet meedoen aan Sparren, Tuls, Breektesten en Speciale
Technieken.
Artikel 13 : VOLGORDE VAN DE WEDSTRIJDEN
Tuls, Sparren, Breektesten, Speciale Technieken. Deze volgorde dient aangehouden daar waar
mogelijk, maar is afhankelijk van de beschikbaarheid van tijd en het schema van het toernooi.
Artikel 14 : LOTING VOOR WEDSTRIJDVOLGORDE
De deelnemers voor Sparren en Tuls worden publiekelijk volgens een loterij systeem per wedstrijd
ingedeeld. De eerste deelnemer in een wedstrijd wordt als rood aangemerkt de tweede als blauw. De
volgorde voor Breektesten en Speciale Technieken vindt in alfabetische volgorde plaats van
achternaam.
Bij wedstrijden van teams kan een team geen 2 wedstrijden achter elkaar winnen zonder het
onderdeel sparren gedaan te hebben. Met uitzondering van terugtrekking van het andere team
wegens blessures.
Artikel 15 : GEWICHT, LENGTE EN LEEFTIJD CONTROLE
Gewicht, lengte en leeftijd controle van de deelnemers zal niet vroeger plaatsvinden dan 24 uur en
niet later dan 1 uur voor de aanvang van het toernooi. De plaats waar de weging plaatsvindt wordt
door het WOC bepaalt. Indien er deelnemers zijn die niet aan de opgegeven criteria voldoen en in
een andere poule ingedeeld moeten worden, moeten hiervoor direct € 10,-- betalen voor de
administratieve correctie, of worden uitgesloten van deelname.
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Artikel 16 : AANKONDIGING
Het WOC kondigt aan welk wedstrijdonderdeel en poule op welk wedstrijdvlak wordt afgewerkt. Het
is de verantwoordelijkheid van de deelnemer of het team om dicht bij het wedstrijdveld waar het
wedstrijdonderdeel / poule wordt afgewerkt te blijven zodat zij zonder vertraging aan hun wedstrijd
kunnen beginnen. Als de deelnemers worden opgeroepen gebeurt dit met naam, nummer. In het
geval van een Team de vereniging. Als de deelnemer of het team niet naar het wedstrijdveld komt
volgt een tweede en eventueel een derde oproep. Als daarna binnen een (1) minuut de deelnemer of
het team zich niet bij het wedstrijdveld gemeld heeft wordt deze gediskwalificeerd.
Artikel 17 : BESCHERMERS CONTROLE
De Mat Scheidsrechter is verantwoordelijk voor het controleren of de dobok, Beschermers enz. aan
de Toernooi en Scheidsrechter reglementen voldoen en dat zij niet beschadigd zijn. De controle mag
hij eventueel overdragen aan een Assistent Scheidsrechter.
Is een van de onderdelen niet naar behoren dan moet deze vervangen worden. Dit moet discreet
gebeuren en uit de buurt van het wedstrijdveld. De deelnemer heeft een maximum van drie (3)
minuten de tijd om het afgekeurde of missende onderdeel te vervangen. Indien de deelnemer niet
binnen drie minuten met het vervangende of juiste onderdeel klaarstaat wordt deze
gediskwalificeerd.
Artikel 18 : OFFICIËLE TERMONOLOGIE
CHARYOT
KYONG YE
JUN BI
SIJAK
HAECHYO
GAESOK
GOMAN
JU UI
GAM JUM
SIL KYUK
HONG
CHONG
DONG CHON
IL BUNYON
YI BUNYON
JUNG JI
SUNG

ATTENTIE
BUIG
GEREED
START
UIT ELKAAR
DOORGAAN
EINDE
WAARSCHUWING
MINPUNT
DISKWALIFIKATIE
ROOD
BLAUW
GELIJK SPEL
EERSTE RONDE
TWEEDE RONDE
TIJD STOP
WINNAAR
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Artikel 19 : PROTOCOL
A) Alle officials moeten op de hoogte zijn van de protocollen en procedures die tijdens het
toernooi gebruikt worden.
B) Deelnemers moeten op de hoogte zijn van alle protocollen en procedures die tijdens de
wedstrijden gebruikt worden. Zij dienen correct te buigen naar de scheidsrechters en elkaar
aan het begin en eind van elke wedstrijd. Deelnemers kunnen geen onwetendheid
voorwenden ten aanzien van het niet op de hoogte zijn van de protocollen en procedures.
C) Coaches moeten op de hoogte zijn van alle procedures ten aanzien van de wedstrijden.
Artikel 20 : VASTLEGGEN RESULTAAT
A) Alle toernooien dienen een visuele vastlegging van de resultaten te hebben om zodoende
het publiek en de deelnemers over de voortgang van het toernooi te informeren.
B) Optioneel: Elektronisch scoringsdisplay dat de resultaten van het sparren live weergeeft.
C) Optioneel: Elektronisch scoringsdisplay dat de punten per scheidsrechter en het
eindresultaat van de wedstrijd weergeeft bij Tuls.
Artikel 21 : PRIJZEN
A) Individueel
Per Poule:
Tuls:
Sparren:
Breektesten:
Speciale Technieken:

1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen

B) Team
Per Poule:
Tuls:
Sparren:
Breektesten:
Speciale Technieken:
Overal:

1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
1 Goud / 1 Zilver / 1 Bronzen
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C) Toernooi Kampioen
Toernooi Kampioen:

2 prijzen een voor mannen een voor vrouwen

Alleen eerste plaatsen behaalt bij de individuele onderdelen tellen mee voor het bepalen van de
Toernooi Kampioen. Echter als er meerdere personen zijn met hetzelfde aantal eerste plaatsen bij de
individuele onderdelen, dan tellen de tweede plaatsen bij de individuele onderdelen mee. Zijn er dan
nog meerdere personen met hetzelfde aantal eerste en tweede plaatsen dan tellen de derde
plaatsen bij de individuele onderdelen mee. Zijn er dan nog steeds deelnemers met hetzelfde aantal
eerste, tweede en derde plaatsen dan delen zij de titel Toernooi Kampioen. De plaatsen die behaald
zijn en meetellen bij het bepalen van de Toernooi Kampioen moeten behaald zijn in poules van
minimaal vier (4) personen.
Artikel 22 : MEDISCHE ASSISTENTIE
Bij alle door de ITF georganiseerde toernooien dient medisch gekwalificeerd personeel gereed te
staan. Deze dient te beschikken over alle mogelijke middelen om deelnemers met eventuele
blessures te kunnen helpen en te vervoeren. Het advies van de medisch gekwalificeerde personen
dient opgevolgd te worden volgens Artikel 39.
Artikel 23 : VERZEKERING VOOR HET TOERNOOI
Alle deelnemers dienen een Toernooi deelnemers formulier te tekenen en in het bezit te zijn van een
verzekering die alle eventuele voorvallen dekt die tijdens het toernooi kunnen voorvallen.
Artikel 24 : VERANTWOORDELIJKHEDEN WEDSTRIJD ORGANISATIE COMITÉ
Het WOC is verantwoordelijk dat er voor het toernooi alle nodige publieke aansprakelijkheid
verzekeringen en dat alle van overheidswege nodig zijnde documenten op orde zijn.
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HOOFDSTUK II
TULS
Artikel 25 : POULES TULS
A) De deelnemers zijn in het bezit van 10e kub tot 6e dangraad.
B) Onderverdeeld in mannen en vrouwen, jeugd, junioren, volwassenen en senioren.
Artikel 26 : UITSCHAKELING
A) De loting wordt gedaan volgens Artikel 14.
B) Individuele uitschakeling: er wordt gebruik gemaakt van het enkel uitschakeling systeem.
Dangraadhouders zullen in tweetallen tegen elkaar uitkomen. Zij tonen eerst een
toegewezen Tul en dan een vrije Tul. De Scheidsrechters beslissen welke deelnemer winnaar
is. Bij kubgraden is er alleen een vrije Tul.
C) Team uitschakeling: er wordt gebruik gemaakt van het enkele uitschakeling systeem.
Deelnemende Teams zullen in tweetallen tegen elkaar uitkomen. Het eerste Team zal eerst
de toegewezen Tul tonen en daarna de vrije Tul, daarna doet het tweede Team hetzelfde. De
scheidsrechters beslissen welk team winnaar is.
Artikel 27 : PROCEDURE OM TOT EEN WINNAAR TE KOMEN
A) Individueel.
De indeling voor de kubgraden wordt door het WOC bepaalt. De kubgraden lopen een vrije
Tul. Hieronder een overzicht tot welke Tul men met welke kubgraad mag lopen.
10e kub Saju Jirugi en Saju Makgi, 9e kub Chon-Ji, 8e kub Dan-Gun, 7e kub Do-San, 6e kub
Won-Hyo, 5e kub Yul-Gok, 4e kub Joong-Gun, 3e kub Toi-Gye, 2e kub Hwa-Rang, 1e kub
Choong-Moo
1e dan zal het opnemen tegen 1e dan met als toegewezen Tul Chung Moo tot en met Ge Beak
en een vrije Tul van Kwang-Gae tot en met Ge-Beak.
2e dan zal het opnemen tegen 2e dan met als toegewezen Tul Ge Baek tot en met Ko Dang en
een vrije Tul van Eui-Am tot en met Ko-Dang.
3e dan zal het opnemen tegen 3e dan met als toegewezen Tul Ko Dang tot en met Choi Yong
en een vrije Tul van Sam-Il tot en met Choi Young.
4e dan zal het opnemen tegen 4e dan met als toegewezen Tul Choi Yong tot en met Moon
Moo en een vrije Tul van Yong-Gae tot en met Moon-Moo.

Pagina 15 van 75

5e dan zal het opnemen tegen 5e dan met als toegewezen Tul Moon Moo tot en met Se Jong
en een vrije Tul van So San tot en met Se Jong.
6e dan zal het opnemen tegen 6e dan met als toegewezen Tul Se Jong of Tong Il en een vrije
Tul van Tong-Il.
Notitie: Het WOC heeft het recht om de 5e en 6e dangraad houders bij elkaar tot één poule te voegen.
B) Team:
Elk Team (5 deelnemers) dient een toegewezen en vrije Tul te demonstreren deze zijn van
Do-San tot en met Ge-Beak. Het Team mag qua opstellen elke formatie kiezen die zij willen.
Tijdens de uitvoering van de Tul mogen zij drie speciale onderdelen uitvoeren. Deze speciale
onderdelen bestaan uit een stop terwijl een of meerdere deelnemers doorgaan. Dit met een
maximum van twee bewegingen waarna de volgende deelnemer(s) start met de beweging.
Dit tot iedereen op het gelijke moment binnen de Tul is. Tussen de speciale onderdelen mag
geen Kihap zitten. De speciale onderdelen dienen gezien te worden als teamwerk. De
choreografie bevat dus Team en Individuele onderdelen.
Artikel 28 : PROCEDURE RESULTAAT
A) Individuele procedures.
In de individuele wedstrijden lijden de volgende resultaten tot winst, verlies en gelijk spel.
1. Bij een meerderheid van twee scheidsrechters die een deelnemer als winnaar aanwijst is
deze deelnemer winnaar.
2. Bij alle andere uitslagen is het een gelijk spel.
3. In het geval van een gelijk spel bepaalt de Hoofd Scheidsrechter een verplichte Tul voor de
deelnemers.
4. In geval dat beide deelnemers tijdens het uitvoeren van de Tul stoppen (langer dan 3
seconden) wordt dit als een gelijk spel beschouwd.
5. Indien de deelnemers elkaar raken tijden het lopen van de Tul wordt de wedstrijd gestopt en
begint men opnieuw.
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B) Team procedure:
In de Team wedstrijden lijden de volgende resultaten tot winst, verlies en gelijk spel.
1) Bij een meerderheid van twee scheidsrechters die een deelnemer als winnaar aanwijst is
deze deelnemer winnaar.
2) Bij alle andere uitslagen is het een gelijk spel.
3) In het geval van een gelijk spel bepaalt de Hoofd Scheidsrechter een verplichte Tul voor de
Teams.
4) In geval dat beide Teams tijdens het uitvoeren van de Tul stoppen (langer dan 3 seconden)
wordt dit als een gelijk spel beschouwd.
Artikel 29 : OFFICIALS
1 Hoofd Scheidsrechter, 2 Assistent Scheidsrechters, 5 Scheidsrechters. De scheidsrechter in het
midden geeft de commando’s.
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HOOFDSTUK III
SPARREN
Artikel 30 : POULES SPARREN
A) De deelnemers zijn in het bezit van 10e kub tot 6e dangraad.
B) Onderverdeeld in mannen en vrouwen. Jeugd, Junioren Volwassenen en Senioren
C) Gewichtsklassen.
HUIDIGE GEWICHTSKLASSEN
MICRO

LIGHT

WELTER

MIDDLE

HEAVY

HYPER

Senioren boven 36 jaar
Man
Vrouw

-58Kg
-50Kg

-64Kg
-55Kg

-70Kg
-60Kg

-76Kg
-65Kg

-82Kg
-70Kg

82Kg+
70Kg+

Volwassenen 18-35 jaar
Man
Vrouw

-58Kg
-50Kg

-64Kg
-55Kg

-70Kg
-60Kg

-76Kg
-65Kg

-82Kg
-70Kg

82Kg+
70Kg+

Junioren 14-17 Jaar
Man
Vrouw

-50Kg
-45Kg

-55Kg
-50Kg

-60Kg
-55Kg

-65Kg
-60Kg

-70Kg
-65Kg

70Kg+
65Kg+

Tot 140 cm

Tot 150 cm

P

Jeugd 12-13 jaar
Man en Vrouw

Tot 110 cm Tot 120 cm Tot 130 cm

Tot 160 cm Boven 160 cm

Notitie: het bovenstaande overzicht is in lijn met de laatste gegevens bekend bij de ITF

D) Team Deelnemers: 5 deelnemers en een reserve, mannen en vrouwen geen gewichtsklasse.
Artikel 31 : DUUR WEDSTRIJDEN
A) Individueel:
Dangraadhouders: Elke wedstrijd (eliminatie en finale) zullen twee rondes zijn, van elk 2
minuten. Met 1 minuut pauze tussen de rondes.
Kubgraadhouders: Elke wedstrijd (eliminatie en finale) zal een ronde van twee minuten zijn.
B) Teams:
Elke wedstrijd (eliminatie en finale) zal 1 ronde zijn van 2 minuten.
Het WOC kan afwijken van de duur en aantal rondes. Deze moeten dan wel in de uitnodiging vermeld
staan.

Pagina 18 van 75

Artikel 32 : PROCEDURE OM TOT EEN WINNAAR TE KOMEN
A) Procedure individueel Dangraadhouders: In de individuele wedstrijden lijden de volgende
resultaten tot winst, verlies en gelijk spel.
1) Bij een meerderheid van twee scheidsrechters die een deelnemer als winnaar aanwijst is
deze deelnemer winnaar.
2) Bij alle andere uitslagen is het een gelijk spel.
3) In geval van een gelijk spel worden alle standen op nul (0) gezet er volgt 30 seconden pauze
waarna er voor de deelnemers een extra ronde volgt van een minuut. Indien het dan nog een
gelijk spel is worden alle standen op nul (0) gezet en volgt er een ronde zonder tijdslimiet
waarbij de eerst scorende winnaar is. (Dezelfde procedure als 1.) In de laatste ronde kan men
ook direct verliezen door drie waarschuwingen of een direct minpunt.
4) Bij lage banders wordt het punt stop systeem gehanteerd. Alle punten, waarschuwingen en
minpunten worden door de Assistent Scheidsrechter bijgehouden op een scorebord. Indien
de stand van de punten ongelijk is aan het eind van de wedstrijd dan is er een winnaar,
Indien de stand van de punten gelijk zijn aan het eind van de wedstrijd is het gelijk spel en
gaat punt 3 hierboven in werking.
B) Procedure Team: In de Teamwedstrijden lijden de volgende resultaten tot winst verlies en
gelijk spel.
1) Bij een meerderheid van twee scheidsrechters die een deelnemer van het team als winnaar
aanwijst is deze deelnemer winnaar.
2) Bij alle andere uitslagen is het een gelijk spel.
3) In geval van een gelijk spel na de vijf wedstrijden kiest elk team een deelnemer waarna er
een extra ronde volgt van een minuut. Indien het dan nog een gelijk spel is volgt er een
ronde zonder tijdslimiet waarbij de eerst scorende winnaar is. (Dezelfde procedure als 1.) In
de laatste ronde kan men ook direct verliezen door drie waarschuwingen of een direct
minpunt.
4) Bij lage banders wordt het punt stop systeem gehanteerd. Alle punten, waarschuwingen en
minpunten worden door de Assistent Scheidsrechter bijgehouden op een scorebord. Indien
de stand van de punten ongelijk is, dan is er een winnaar. Indien de stand van de punten
gelijk zijn aan het eind van de wedstrijd is het gelijk spel en gaat punt 3 hierboven in werking.
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Artikel 33 : RAAKVLAKKEN

A) Hoofd aan de voor en

zijkant. Niet aan de
achterkant. Hoge sectie
B) De romp van het lichaam
tot de onderkant van de
band verticaal, en van
oksel tot heup verticaal
aan beide kanten. (De rug
is geen raakvlak) Midden
sectie

Artikel 34 : PUNTEN TOEKENNEN
A) Een punt wordt gegeven voor:
Hand aanval gericht naar de midden of hoge sectie.
Voet aanval gericht naar de midden sectie
Hand aanval gesprongen gericht naar de midden sectie. (Het raken moet met beide benen
van de grond plaatsvinden)
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B) Twee punten worden gegeven voor:
Voet aanval gericht naar de hoge sectie.
Gesprongen voet aanval naar de midden sectie. (Het raken moet met beide benen van de
grond plaatsvinden)
Gesprongen hand aanval naar de hoge sectie. (Het raken moet met beide benen van de
grond plaatsvinden)
C) Drie punten worden gegeven voor:
Gesprongen voet aanval naar de hoge sectie. (Het raken moet met beide benen van de grond
plaatsvinden)
Artikel 35 : SCORINGS PROCEDURE
De techniek zal geldig zijn als:
A) Correct uitgevoerd met de juiste afstand.
B) Dynamisch, met kracht, snelheid en accuratesse.
C) De uitvoering moet gecontroleerd worden en naar het juiste doel gericht.

Artikel 36 : DISKWALIFICATIE
De volgende situaties kunnen leiden tot diskwalificatie.
A)
B)
C)
D)
E)

Misdragingen tegen officials en het niet opvolgen van hun instructies.
Full Contact.
3 directe minpunten in een wedstrijd.
Een deelnemer die onder invloed is van alcoholische drank en / of drugs.
Aanvallen van een gevallen tegenstander.
Artikel 37 : MINPUNTEN

De volgende situaties kunnen leiden tot een punt aftrek.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Raken van een ongeoorloofd doel.
Geduld verliezen.
Misdraging tegen de andere deelnemer op welke manier dan ook.
Bijten / krabben.
Gebruik maken van de knie, ellenboog of hoofd als aanvalswapen,
Te hard contact.
Bij een totaal per drie waarschuwingen.
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Artikel 38 : WAARSCHUWINGEN
A) Aanval naar een ongeoorloofd doel.
B) Het met beide voeten begeven buiten het wedstrijdveld, behalve als men geduwd wordt.
C) Vallen, opzettelijk of niet. (Dit betekend dat men de grond raakt met een ander deel van het
lichaam dan de voeten)
D) Vasthouden, grijpen en duwen.
E) Vegen, werpen.
F) Bewust het gevecht vermijden.
G) Het vieren van een score.
H) Het simuleren van pijn nadat men geraakt is.
Artikel 39 : BLESSURES
A) Iedere deelnemer heeft recht op drie (3) minuten blessurebehandeling per partij.
B) Indien een deelnemer niet meer door kan gaan met de wedstrijd door een blessure dan stopt
de Mat Scheidsrechter de wedstrijd en vraagt om medische assistentie.
De Mat Scheidsrechter geeft aan de Assistent Scheidsrechter aan wanneer de blessuretijd
ingaat. Degene die de medische assistentie geeft bepaalt of de deelnemer door kan gaan met
de wedstrijd.
C) Wanneer de medisch assistent bepaalt dat de deelnemer niet kan doorgaan met de wedstrijd
dan moet er een beslissing komen wie tot winnaar wordt verklaard.
Indien men geblesseerd is geraakt door de andere deelnemer dan wordt de geblesseerde
deelnemer tot winnaar benoemt.
Indien men geblesseerd is geraakt door eigen toedoen dan wordt de andere deelnemer tot
winnaar benoemt.
D) Indien een deelnemer op basis van de beslissing van de medisch assistent de wedstrijd niet
mag afmaken mag hij niet meer deelnemen bij dit onderdeel, deze dag en voor de duur van
het gehele toernooi.
E) De deelnemer die de beslissing van de medisch assistent weigert op te volgen wordt
gediskwalificeerd voor het gehele toernooi.
F) Als 2 deelnemers op hetzelfde moment geblesseerd raken en beide kunnen op advies van de
medisch assistent de wedstrijd niet afmaken, dan wordt naar aanleiding van de stand tot dan
toe de winnaar bepaalt. Indien dit een gelijk spel is dan bepaalt de Mat Scheidsrechter samen
met de Hoek Scheidsrechter wie tot winnaar wordt benoemd.
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Artikel 40 : TIJDWAARNEMING
Op het eerste commando van de Mat Scheidsrechter “Sijak” start, de Assistent Scheidsrechter
verantwoordelijk voor de tijd, de klok en laat deze lopen voor de gehele ronde of tot de Mat
Scheidsrechter “Stop de tijd” door het commando “Jung Ji” geeft. Op dat moment stopt de Assistent
Scheidsrechter verantwoordelijk voor de tijd de klok, tot dat het commando “Gaesok” door de
matscheidsrechter gegeven wordt. De Mat Scheidsrechter is de enige die bevoegd is om de wedstrijd
stil te leggen.
Artikel 41 : OFFICALS
1 Hoofd Scheidsrechter, 2 Assistent Scheidsrechters, 1 Mat Scheidsrechter, 4 Hoek Scheidsrechters
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HOOFDSTUK IV
BREEKTESTEN
Artikel 42 : POULES BREEKTESTEN
Volwassen en Senioren.
A) De deelnemers zijn in het bezit van 6e kub tot 6e dangraad.
B) Onderverdeeld in mannen en vrouwen, 6e t/m 1e kub, 1e t/m 3e dan, 4e t/m 6e dan.
C) Er zijn vijf onderdelen bij Breektesten
1

Ap-Joomuk Jirugi

2

Sonkal Taerigi

3

Dollyo Chagi

4

Yopcha Jirugi

5

Bandae Dollyochagi

Het is niet verplicht dat de deelnemers alle technieken moet meedoen, maar de winnaar wordt
bepaald naar aanleiding van de totale score van alle vijf de technieken.
Mannen:
(1) + (2) + (3) + (4) + (5)
Vrouwen:
(1) + (2) + (3)
Artikel 43 : PROCEDURE EN PROTOCOL INDIVIDUEEL EN TEAMS
Individueel
A) Het WOC kan een techniek en het aantal planken bepalen indien er een voorronde gehouden
moet worden. Bij de Team ontmoeting zal er nooit een voorronde gehouden worden.
B) Het WOC bepaalt de hoeveelheid of aantal planken per techniek, zie hierna voorbeelden.
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Volwassenen

BREEKTESTEN – AANTAL PLANKEN PER TECHNIEK

VROUW

MAN
AP JOOMUK JIRUGI 5 PLANKEN

-

SONKAL TAERIGI 5 PLANKEN

SONKAL TAERIGI 3 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 5 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 4 PLANKENS

YOPCHA JIRUGI 7 PLANKEN

YOPCHA JIRUGI 5 PLANKEN

BANDAE DOLLYO CHAGI 5 PLANKEN

-

(PLANKEN VAN 1”)

(PLANKEN VAN ¾”)

Senioren

BREEKTESTEN – AANTAL PLANKEN PER TECHNIEK

VROUW

MAN
AP JOOMUK JIRUGI 5 PLANKEN

-

SONKAL TAERIGI 5 PLANKEN

SONKAL TAERIGI 3 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 5 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 4 PLANKEN

YOPCHA JIRUGI 5 PLANKEN

YOPCHA JIRUGI 5 PLANKEN

BANDAE DOLLYO CHAGI 5 PLANKEN

-

(PLANKEN OF 1”)

(PLANKEN OF ¾”)
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Junioren:
Er zijn 4 technieken in deze categorie:
1. Sonkal Taeregi
2. Yopcha Jirugi

3. Dollyo Chagi
4. Bandae Dollyochagi

Mannen (1) + (2) + (3) + (4)
Vrouwen (1) + (2) + (3)
Junior Competitie
BREEKTESTEN – AANTAL PLANKEN PER TECHNIEK

VROUW

MAN
SONKAL TAERIGI 3 PLANKEN

SONKAL TAERIGI 3 PLANKEN

YOPCHA JIRUGI 5 PLANKEN

YOPCHA JIRUGI 5 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 4 PLANKEN

DOLLYO CHAGI 4 PLANKEN

BANDAE DOLLYO CHAGI 3 PLANKEN

-

(PLANKEN VAN 1”)

(PLANKEN VAN ¾”)
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Elke plank heeft een afmeting van 30 x 30 cm. Het WOC mag beslissen of er houten planken of plastic
planken gebruikt worden, ook het type machine om de planken vast te houden wordt door het WOC
bepaalt.
A) Breektesten.
Het is toegestaan om tijdens de breektest te stappen of te glijden. Het is niet toegestaan te
springen. Dit betekend dat een (1) voet contact met de vloer moet hebben tijdens de gehele
techniek. Voor de Sonkal Taerigi, de slag kan op twee manieren worden uitgevoerd. Zowel
met de binnenkant als de buitenkant.
B) Protocol.
1) Poging: Er mag maar een maal gemeten worden voor de afstand, hierbij is raken van de
planken toegestaan.
2) Uitvoering: Elke deelnemer heeft voor elke techniek een poging om de planken te
breken. Op het commando van de Scheidsrechter neemt de deelnemer een gereed
houding aan en doet een poging tot het breken van de planken met de juiste techniek in
een beweging. De deelnemer is niet verplicht om na de breektest in een gereed houding
terug te komen.
3) Tijd: Na het commando van de Scheidsrechter heeft de deelnemer 30 seconden om de
breektest uitgevoerd te hebben.
C) De Scheidsrechters moet een Breektest afkeuren als er niet voldaan wordt aan:
1) Correcte balans en houding tijdens de gehele techniek.
2) Gebruik maken van het juiste aanvalswapen en een correcte uitvoering.
3) Indien tijdens de uitvoering van de techniek beide voeten gelijktijdig van de grond zijn.
D) Scheidsrechters dienen voor en na elke poging tot breken de planken te controleren.
E) Elk bord wat gebroken is telt voor 2 punten en elk bord wat een knik heeft telt voor 1 punt.
F) Gelijk Spel: Indien er twee of meerdere deelnemers zijn met hetzelfde aantal punten na alle
technieken, dan kiest de Hoofd Scheidsrechter een techniek door loting voor een beslissende
ronde. De scheidsrechters beslissen met hoeveel planken de techniek uitgevoerd dient te
worden. De deelnemers die gelijk geëindigd zijn gaan net zolang door tot de podiumplaatsen
verdeeld zijn.
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G) De deelnemers die het meeste aantal punten heeft over alle technieken komen in
aanmerking voor de 1e, 2e en 3e plaats. Deze uitslag wordt ook meegenomen om de Toernooi
Kampioen te bepalen.
H) Een plankhouder wordt gebruikt om elke deelnemer een gelijke kans te geven.
Team
Mannen Team: 5 deelnemers + 1 reserve deelnemer.
Vrouwen Team: 2 deelnemers + 1 reserve deelnemer.
De referentie van de Team procedure kan gevonden worden in Artikel 42 en (A), (B), (C), (D), (E), (F),
(G), (H), (I) en (J) uit Artikel 43.
Artikel 44 : OFFICIALS
1 Hoofd Scheidsrechter, 2 Assistent Scheidsrechters, 2 Scheidsrechters.
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HOOFDSTUK V
SPECIALE TECHNIEKEN
Artikel 45 : POULES SPECIALE TECHNIEKEN
Volwassen en Senioren.
A) De deelnemers zijn in het bezit van 4e kub tot 6e dangraad.
B) Onderverdeeld in mannen en vrouwen, 4e t/m1e kub, 1e t/m 3e dan, 4e t/m 6e dan.
C) Er zijn vijf onderdelen bij Speciale Technieken.
1)
2)
3)
4)
5)
Mannen:
Vrouwen:

Twimyo Nopi Ap Chagi.
Twimyo Dollyo Chagi.
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi.
Twimyo Dolmyo Yopcha Jirugi.
Twimyo Bandae Dollyo Chagi.
(1) + (2) + (3) + (4) + (5).
(1) + (2) + (3).

Volwassenen

SPECIALE TECHNIEKEN – HOOGTE EN LENGTE VOOR ELKE TECHNIEK (PLANKEN VAN ¾")

VROUW

MAN
TWIMYO NOPI AP CHAGI 280 CM

TWIMYO NOPI AP CHAGI 220 CM

TWIMYO DOLLYO CHAGI 250 CM

TYIMYO DOLLYO CHAGI 220 CM

TWIMYO NOMO YOPCHA JIRUGI 320 CM

TWIMYO NOMO YOPCHA JIRUGI 180 CM

TWIMYO DOLMYO YOPCHA JIRUGI 240 CM

-

TWIMYO BANDAE DOLLYO CHAGI 240 CM

-
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Senioren

SPECIALE TECHNIEKEN – HOOGTE EN LENGTE VOOR ELKE TECHNIEK (PLANKEN VAN ¾")
SPECIAL TECHNIQUES - HEIGHTS AND LENGTH FOR EACH ITEM (BOARDS OF ¾")

MALE

FEMALE

TWIMYO NOPI AP CHAGI 260 CM

TWIMYO NOPI AP CHAGI 200 CM

TWIMYO DOLLYO CHAGI 230 CM

TYIMYO DOLLYO CHAGI 200 CM

TWIMYO NOMO YOPCHA JIRUGI 300 CM

TWIMYO NOMO YOPCHAGI 180 CM

TWIMYO DOLMYO YOPCHA JIRUGI 220 CM

TWIMYO BANDAE DOLLYO CHAGI 220 CM

Junioren:
Er zijn drie onderdelen bij Speciale Technieken.
1)
Twimyo Nopi Ap Chagi.
2)
Twimyo Dollyo Chagi.
3)
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi.
4)
Mannen en Vrouwen (1) + (2) + (3).
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Junior
SPECIALE TECHNIEKEN – HOOGTE EN LENGTE VOOR ELK ONDERDEEL (PLANKEN VAN ¾")

vrouw

MAN
TWIMYO NOPI AP CHAGI 260 CM

TWIMYO NOPI AP CHAGI 200 CM

TWIMYO DOLLYO CHAGI 230 CM

TYIMYO DOLLYO CHAGI 200 CM

TWIMYO NOMO YOPCHA JIRUGI 300 CM

TWIMYO NOMO YOPCHA JIRUGI 180 CM

-

C)

Er zijn drie technieken bij dit onderdeel:
1. Twimyo Nopi Ap Chagi.
2. Twimyo Dollyo Chagi.
3. Twimyo Nomo Yopcha Jirugi.

Mannen en Vrouwen (1) + (2) + (3).

Hindernis (Obstakel) hoogte:
Volwassenen, Senioren en Junioren.
Mannen: 70 cm
Vrouwen: 50 cm
Het is niet verplicht dat de deelnemers aan alle technieken moet meedoen, maar de winnaar wordt
bepaald naar aanleiding van de totale score van alle vijf of drie technieken.

SPECIALE TECHNIEKEN – HOOGTE EN LENGTE VOOR ELK ONDERDEEL (PLANKEN VAN ¾")
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ARTIKEL 46 : PROCEDURE EN PROTOCOL INDIVIDUEEL EN TEAMS
Bij elk onderdeel zal een (1) plank gebruikt worden. De dikte van de plank en de hoogte en
afstand waarop de plank gebroken of omgeklapt dient te worden wordt voor de start van het
toernooi door het WOC bepaald. Het WOC kan een techniek en het aantal planken bepalen
indien er een voorronde gehouden moet worden. Bij de Team ontmoeting zal er nooit een
voorronde gehouden worden.
A) Protocol.
1) Poging: Er mag maar een maal gemeten worden voor de afstand, hierbij is raken van de
planken niet toegestaan.
2) Uitvoering: Elke deelnemer heeft voor elke techniek een poging om de planken te breken
of om te klappen. Op het commando van de Scheidsrechter neemt de deelnemer een
gereed houding aan en doet een poging tot het breken of om te klappen van de planken
met de juiste techniek in een beweging. De deelnemer is niet verplicht om na de
breektest in een gereed houding terug te komen.
3) Tijd: Na het commando van de Scheidsrechter heeft de deelnemer 30 seconden om de
breektest uitgevoerd te hebben.
B) De Scheidsrechte moet een Breektest afkeuren als er niet voldaan wordt aan:
1)
2)
3)
4)

Correcte balans en houding tijdens de gehele techniek.
Gebruik maken van het juiste aanvalswapen en een correcte uitvoering.
Het omverstoten van een of meerdere obstakels.
Vallen: Het raken van de grond met een ander lichaamsdeel dan de voeten.

C) Scheidsrechters dienen voor en na elke poging tot breken de planken te controleren.
D) Elk bord wat gebroken is telt voor 2 punten en elk bord wat aangeraakt is telt voor 1 punt.
E) De deelnemers die het meeste aantal punten heeft over alle technieken heeft komen in
aanmerking voor de 1e, 2e en 3e plaats. Deze uitslag wordt ook meegenomen om de Toernooi
Kampioen te bepalen.
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F) Gelijk Spel: Indien er twee of meerdere deelnemers zijn met hetzelfde aantal punten na alle
technieken, dan kiest de Hoofd Scheidsrechter een techniek door loting voor een beslissende
ronde. De scheidsrechters beslissen ook de hoogte en lengte waarover de techniek
uitgevoerd wordt. De deelnemers die gelijk geëindigd zijn gaan net zolang door tot de
podiumplaatsen verdeeld zijn.
G) Een houder wordt gebruikt om elke deelnemer een gelijke kans te geven, in het geval van de
verte sprong (timyo nomo yop chagi) moet de plank vastgehouden in een hoek van 45
graden, op deze manier is het voor de deelnemer mogelijk om rechtdoor te gaan na het
uitvoeren van de Speciale Techniek.
Team.
Mannen Team: 5 deelnemers + 1 reserve deelnemer.
Vrouwen Team: 3 deelnemers + 1 reserve deelnemer.
De referentie van de Team procedure kan gevonden worden in Artikel 46 en (A), (B), (C), (D), (E), (F),
(G) en (H) uit Artikel 47.

Artikel 47 : OFFICIALS
1 Hoofd Scheidsrechter, 2 Assistent Scheidsrechters, 2 Scheidsrechters.
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HOOFDSTUK VI
PROCEDURE
Artikel 48 : WEDSTRIJD ORGANISATIE COMITÉ
Het WOC bestaat uit de volgende leden: 1 Toernooi Directeur, 1 Voorzitter van de scheidsrechter
Commissie of zijn plaatsvervanger, 2 technische leden die de toernooi directeur ondersteunen bij alle
taken die het WOC moeten uitvoeren. De leden van het WOC dienen tijdens het Toernooi aanwezig
te zijn in het gebouw waar het Toernooi gehouden wordt.
Artikel 49 : OFFICIEEL PROTEST
A) Alleen de coach kan een officieel protest indienen, als zij het idee hebben dat de
scheidsrechters de regels niet juist hanteren.
B) Na aankondiging van een officieel protest door de coach dient het officieel protest uiterlijk
vijf (5) minuten na het einde van de wedstrijd aan de Hoofd Scheidsrechter gepresenteerd te
worden. Het officieel protest moet de omstandigheden beschrijven die tot dit officieel
protest geleid hebben. Bij het officieel protest dient gelijk een geldbedrag betaald te worden
van € 50,--. Indien het officieel protest toegewezen wordt krijgt de coach het geldbedrag
terug.
C) De Algemene Hoofdscheidsrechter in het WOC zal het officieel protest onderzoeken en
beslissen:
1) De wedstrijduitslag goedkeuren.
2) De wedstrijd opnieuw te laten plaatsvinden.
3) De wedstrijduitslag te veranderen.
4) Diskwalificatie van een of beide deelnemers.
D) Indien er een officieel protest ingediend is dan kan de winnaar van deze wedstrijd niet
deelnemen in de competitie tot de Algemeen Hoofdscheidsrechter een uitspraak heeft
gedaan naar aanleiding van het ingediende officieel protest.
Artikel 50 : BESLISSINGEN OFICEEL PROTEST
A) Om tot een beslissing te komen mag de Algemene Hoofdscheidsrechter iedereen navragen
waarvan hij het idee heeft dat dit een toevoeging is voor het komen tot een beslissing inzake
het ingediende officieel protest.
B) Als er een beslissing genomen is dan worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht.
C) De Algemene Hoofdscheidsrechter zal zijn beslissing ten alle tijden richten op de regels die in
de Toernooi en Scheidsrechter reglementen zijn vastgelegd. Zijn beslissing mogen ook niet in
conflict zijn met andere regels in de Toernooi en Scheidsrechter reglementen.
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Artikel 51 : DISKWALIFICATIE
Een deelnemer, coach of Team die de beslissing van de Algemene Hoofdscheidsrechter blijft
aanvechten kan door de Algemeen Hoofdscheidsrechter gediskwalificeerd worden voor het gehele
Toernooi. Later wordt deze actie verder bekeken en kan er nog verdere actie richting de deelnemer,
coach of Team genomen worden.
Artikel 52 : TERUGTREKKING
Indien een individueel of een Team zich terugtrek uit het Toernooi als protest, dan worden de
volgende bepalingen van kracht.
A) Automatische diskwalificatie voor dat onderdeel, dat betekend dat er geen plaatsing is voor
dat onderdeel en daarom er ook geen prijs voor deze deelnemer of Team voor dit onderdeel
is.
B) Automatische diskwalificatie voor nog alle komende onderdelen voor dit Toernooi.
C) Verder wordt in overweging genomen of de diskwalificatie gaat gelden voor komende
Toernooien.

Artikel 53 : COPIE VAN HET ITF TOURNEMENT EN SCHEIDSRECHTER REGELEMENT
Een kopie van de ITF Toernooi en Scheidsrechter reglement dient te allen tijde aanwezig te zijn bij
het Toernooi. Deze dient ook beschikbaar te zijn voor alle deelnemers en officials.
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HOOFDSTUK VII
SCHEIDSREGER REGELS
HOOFDSTUK I
Artikel 1 : DOEL
Het doel van dit reglement is de kwaliteit van de Scheidsrechters te verhogen en de beslissingen op
een lijn te brengen. Zodoende de autoriteit van de Scheidsrechters te beschermen, en het vastleggen
van alle rechten en plichten voor alle Scheidsrechters.
Artikel 2 : TOEPASSING
Dit reglement dient toegepast te worden bij iedere wedstrijd georganiseerd door de bonden
aangesloten bij de ITF van Choi Jung Hwa, voor alle graduaties. Ze zijn van toepassing voor alle officials
van de ITF van Choi Jung Hwa.
Artikel 3 : ALGEMEEN HOOFDSCHEIDRECHTER
A) De Algemeen Hoofdscheidsrechter dient te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste
versie van het Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) De Algemene Hoofdscheidsrechter dient alle Scheidsrechters aan te stellen voor het
Toernooi.
C) De Algemene Hoofdscheidsrechter mag twee Assistenten benoemen om hem tijdens het
Toernooi te helpen.
D) Hij vormt het Scheidsrechter Team voor elk wedstrijdveld.
E) Hij zorgt voor veranderingen of rotatie op het wedstrijdveld om zodoende gelijkheid en
eerlijkheid te waarborgen voor het Toernooi.
F) Het controleren van de gedragingen van alle Scheidsrechters gedurende het Toernooi.
G) De beslissing nemen inzake en het beantwoorden van een officieel protest.
H) Disciplinaire actie nemen in samenwerking met de SC.
I)

Samenwerken met de andere commissies.

J)

Verbeteringen aandragen voor de Toernooi en Scheidrechter regels zie artikel 6.
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Artikel 4 : SCHEIDSRECHTERCOMMISSIE
De SC is verantwoordelijk voor de volgende taken.
1) Het geven van opleidingen en bijscholingen gebaseerd op de ITF Toernooi en
Scheidsrechter regelement.
2) Een actueel bestand bij te houden van alle Scheidsrechters.
3) Het eventueel maken van, het verstrekken van informatie aan ITF leden.
4) Toezicht houden op de officiële kleding.
5) Het up to date houden van het ITF Toernooi en Scheidsrechter reglement, hiertoe mag
iedereen een verzoek tot wijziging van het reglement bij de SC indienen.
Artikel 5 : BEOORDELING
Alle Scheidsrechters dienen hun beslissingen te baseren op het ITF Toernooi en Scheidsrechter
reglement.
Artikel 6 : ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN
In alle gevallen die zich voordoet waarin de regels beschreven in het ITF Toernooi en Scheidsrechter
reglement niet voldoet zal de Algemene Hoofdscheidsrechter een beslissing nemen. Deze beslissing
mag niet in strijd zijn met de regels in het ITF Toernooi en Scheidsrechter reglement. De oorzaak en
beslissing worden vastgelegd door de Algemeen Hoofdscheidsrechter en doorgegeven aan de SC. De
SC zal kijken of dit tot een aanpassing van de ITF Toernooi en Scheidsreglement zal leiden.
Artikel 7 : BEZETTING WEDSTRIJDVELD
Elk wedstrijdveld zal geleid worden door een bezetting van:
A) Tuls: een (1) Hoofd Scheidsrechter, twee (2) Assistent Scheidsrechters, vijf (5)
Scheidsrechters.
B) Sparren: (1) Hoofd Scheidsrechter, twee (2) Assistent Scheidsrechters, een (1) Mat
Scheidsrechter, vier (4) hoekscheidsrechters.
C) Breken: een (1) Hoofd Scheidsrechter, twee (2) Assistent Scheidsrechters, twee (2)
Scheidsrechters.
D) Speciale Techniek: Breken: een (1) Hoofd Scheidsrechter, twee (2) Assistent Scheidsrechters,
twee (2) Scheidsrechters.
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Artikel 8 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHEIDRECHTER BIJ TULS
A) De Scheidsrechters dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste versie van het
Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) Een Scheidsrechter is toegestaan om deel te nemen in een discussie mits toegestaan door de
Hoofd Scheidsrechter.
C) Het is een Scheidsrechter niet toegestaan om met andere dan officials te praten gedurende
het gehele Toernooi.
D) Een Scheidsrechter moet in de juiste houding zitten en op 150 cm van hun collega’s.
E) De Scheidsrechter moet attent en oplettend zijn ten aanzien van de deelnemers, en tijdens
de gehele wedstrijd, waarbij er gelet wordt op de onderstaande punten.

TECHNISCHE INHOUD

KRACHT

RITME

INDIVIDUELE TULS

RITME
TEAM TULS

KRACHT

TECHNISCHE INHOUD

PRESENTATIE /

SAMENWERKING /
CHOREOGRAFIE
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F) Na elke ronde zal elke Scheidsrechter zijn punten totaliseren op het Tuls Scoringsformulier,
welke opgehaald worden door een Assistent Scheidsrechter, die deze dan aan de Hoofd
Scheidsrechter overhandigd. Bij kubgraden wordt door middel van het opsteken van een
rood of blauw stokje de winnaar aangeven, het kruisen van de stokjes betekend geen
winnaar.
G) In het geval van een gelijk spel zal de Hoofd Scheidsrechter een verplichte Tul selecteren
door loting. Dit gaat door tot er een winnaar bekend is.
Artikel 9 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HOOFDSCHEIDSRECHTER
A) De Hoofd Scheidsrechter dient te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste versie van het
Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) De Hoofd Scheidsrechter is de enige official die het recht heeft een deelnemer te
diskwalificeren volgens artikel 36 van het Toernooi reglement, in samenspraak met de Mat
Scheidsrechter. Behalve in geval van artikel 52 van het Toernooi reglement.
C) De Hoofd Scheidsrechter heeft overzicht over de wedstrijd van het veld, andere
scheidsrechters hun gedrag op dit veld en mag hun zijn mening geven ten alle tijde.
D) De Hoofd Scheidsrechter heeft de supervisie over de Assistent Scheidsrechters. De Hoofd
Scheidsrechter kan hun vervangen bij afwezigheid of inefficiënt gedrag.
E) Tuls:
1) De Hoofd Scheidsrecht bepaalt door loting de verplichte Tul
2) De Hoofdscheidsrechter wijst een van de Scheidsrechters aan die de commando’s geeft.
(Deze scheidsrechter zal in het midden plaatsnemen).
3) In geval dat er een vergissing gemaakt wordt kan hij alle scheidsrechters tot zich roepen.
4) Nadat de Hoofd Scheidsrechter alle Tuls Scoringsformulieren ontvangen heeft van de
Assistent Scheidsrechter controleert hij deze volgens de criteria vastgelegd in artikel 28
van het Toernooi reglement en staat op om de winnaar aan te wijzen.
5) In het geval van een gelijk spel staat de Hoofd Scheidsrechter op en kruist zijn armen
voor de borst. Dan zal de Hoofd Scheidsrechter een verplichte Tul selecteren door loting.
Dit gaat door tot er een winnaar bekend is.
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F) Sparring:
1) In geval van een vergissing staat de Hoofd Scheidsrechter op geeft aan door het tijd
stopteken dat de Mat Scheidsrechter de wedstrijd moet stil leggen. Daarna kan de Hoofd
Scheidsrechter de Mat Scheidsrechter en eventueel ook de Hoek Scheidsrechters naar
zich toe laten komen.
2) De Hoofd Scheidsrechter is verantwoordelijk voor het bijhouden van de waarschuwingen
en minpunten gegeven door de Mat Scheidsrechter.
3) Nadat de Hoofd Scheidsrechter de Sparren Scoringsformulieren van de Mat
Scheidsrechter heeft ontvangen moet hij alle punten, waarschuwingen en minpunten
controleren, volgens de criteria in artikel 32 van het Toernooi reglement. Als dit gedaan
is staat de Hoofd Scheidsrechter op en geeft de winnaar aan.
4) In het geval van een gelijk spel staat de Hoofd Scheidsrechter op en kruist zijn armen
voor de borst, vervolgens treedt artikel 32 punt 3 van het Toernooi reglement in werking.
5) Bij punt stop systeem is de Hoofd Scheidsrechter eindverantwoordelijk voor het
bijhouden van het scorebord.
G) Breektesten en Speciale Technieken.
1) De Hoofd Scheidsrechter wijst een (1) Scheidsrechter aan om de planken voor en na elke
wedstrijd te controleren, de procedure en de uitvoering. De andere Scheidsrechter is
verantwoordelijk voor het geven van de commando’s en het geven van de punten.
2) In geval van een gelijk spel zal de Hoofd Scheidsrechter een techniek selecteren door
middel van loting, dit volgens de criteria in artikel 43 van het Toernooi reglement.
H) De Hoofd Scheidsrechter is de enige van de officials die de Scheidsrechters mag vervangen in
geval van vergissingen, ongelukken of meningsverschillen.
I)

De Hoofd Scheidsrechter moet het wedstrijdformulier voor het betreffende onderdeel
invullen en ondertekenen. Dit is de officiële documentatie van de uitslag. Aan het eind van
elke poule wordt het wedstrijdformulier afgegeven aan het WOC.
Artikel 10 : PLICHTEN VAN DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTERS

De taken van de Assistent Scheidsrechters zijn: Bijhouden van de tijd, het helpen en assisteren van de
Hoofd Scheidsrechter gedurende Tuls, Sparren en Breken, en zorgen dat alle resultaten in orde zijn
voordat er een winnaar bekend gemaakt wordt. Bij punt stop het bijhouden van het scorebord.
Een Assistent Scheidsrechter mag ook als Hoek Scheidsrechter fungeren zie voor de plichten en rechten
Artikel 12.
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Artikel 11 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MATSCHEIDSRECHTER
Sparring:
A) De Mat Scheidsrechters dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste versie van
het Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) Indien toegestaan door de Hoofd Scheidsrechter mag de Mat Scheidsrechter deelnemen in
de discussie met de Hoek Scheidsrechters.
C) De Mat Scheidsrechter is verantwoordelijk voor controle van de dobok, verplichte en
toegestane beschermingsmaterialen, haar en de nagels van de deelnemers.
D) De Mat Scheidsrechter heeft de leiding over de wedstrijd, hiertoe maakt hij gebruik van de
officiële benamingen en gebaren zoals aangegeven in dit reglement.
E) De Mat Scheidsrechter is de enige official die waarschuwingen en minpunten kan geven, hij is
ook de enige official die de wedstrijd kan laten stoppen.
F) Zodra de Mat Scheidsrechter de Sparren Scoringsformulieren bij de Hoek Scheidsrechters
heeft opgehaald geeft hij deze aan de Hoofd Scheidsrechter. Voordat dit gebeurt buigen zij
naar elkaar uit respect.
G) De Mat Scheidsrechter mag de Hoofd Scheidsrechter om advies vragen.
H) Bij het punt stop systeem legt de Mat Scheidsrechter de wedstrijd stil indien hij vermoed dat
er een score heeft plaatsgevonden. Hij vraagt de Hoek Scheidsrechters of deze een score
gezien hebben, indien er een meerderheid van twee Hoek Scheidsrechters dezelfde score
hebben gezien geeft hij deze door aan de scheidsrechtertafel, en start daarna weer de
wedstrijd.
Artikel 12 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HOEK SCHEIDSRECHTERS
Sparring:
A) De Hoek Scheidsrechters dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste versie van
het Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) Indien toegestaan door de Hoofd Scheidsrechter mag de Hoek Scheidsrechter deelnemen in
de discussie tussen de Mat Scheidsrechter en de Hoofd Scheidsrechter.
C) De Hoek Scheidsrechter moet in de juiste houding zitten, en de wedstrijd met aandacht
volgen.
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D) De Hoek Scheidsrechter moet op het Sparren Scoringsformulier de punten, waarschuwingen
en minpunten noteren.
E) Aan het eind van de wedstrijd moet de Hoek Scheidsrechter een (1) punt aftrek geven voor
elke drie (3) waarschuwingen.
F) De Hoek Scheidsrechter dient het Sparren Scoringsformulier volledig en ondertekend te
overhandigen aan de Mat Scheidsrechter.
G) Wanneer de deelnemers voor het winnende punt strijden (Golden Point) dan dienen zij te
staan voor hun stoel. Met in een hand een rode en een blauwe vlag. Als de Mat
Scheidsrechter het commando “Sung” geeft, dan geeft de Hoek Scheidsrechter, indien hij
dan gezien heeft, direct aan welke deelnemer een punt heeft gescoord.
H) Bij het punt stop systeem dient de Hoek Scheidsrechter op commando van de Mat
Scheidsrechter de score aan te geven die hij gezien heeft. Dit doet hij door het stokje met de
kleur op te steken waarvan hij een score gezien heeft. Met dezelfde hand steekt hij het
aantal vingers op van het aantal punten wat hij gezien heeft. Indien hij geen score heeft
gezien kruist hij de stokken.
Artikel 13 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS
Breken en Speciale Techniek:
A) De Scheidsrechters dient te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste versie van het
Toernooi Scheidsrechter reglement.
B) Een Scheidsrechter mag geraadpleegd worden door een Hoofd Scheidsechter.
C) Wanneer een Scheidsrechter aangewezen is door de Hoofd Scheidsrechter, dan moet hij de
planken, de afstand en de hoogte controleren en ook de juiste uitvoering per techniek zoals
vermeld in artikel 43 en artikel 45 in het Toernooi Scheidsrechter reglement.
D) Wanneer een Scheidsrechter aangewezen is door de Hoofd Scheidsrechter, dan moet hij de
behaalde punten aangeven zoals vermeld staat in artikel 43 en artikel 45 in het Toernooi
Scheidsrechter reglement.
Artikel 14 : KLEDING EN BENODIGDHEDEN
De kleding van alle Scheidsrechters bestaat uit: Marine Blauwe of zwarte jas, Marine Blauwe of
zwarte lange broek. Wit overhemd met lange mouwen, ITF stropdas zonder versieringen, Witte
sokken, Overwegende witte zaalschoenen, of uniforme kledij voorzien door het WOC en een
schrijvende pen.
Hoekscheidsrechters Twee stokjes een rood een blauw, twee klikkers en twee vlaggen een rood en
een blauw.
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Artikel 15 : AANWEZIGHEID TIJDENS HET TOERNOOI
Alle officials die deelnemen tijdens het Toernooi moeten ten minste een uur voor de aanvang van het
Toernooi aanwezig zijn. Zij dienen tijdens het gehele Toernooi tot na de afsluiting aanwezig te zijn.
Artikel 16 : GEDRAG EN AANBEVELINGEN
Alle officials dienen de volgende regels in acht te nemen:
A) Zij moeten zich altijd gewetensvol en met waardigheid gedragen.
B) Zij moeten met volle aandacht de wedstrijden volgen.
C)

Zij moeten te allen tijde onbevooroordeeld zijn bij het nemen van een beslissing.

D) Zij moeten zich niet verbroederen met de deelnemers.
E) Zij dienen een basiskennis van eerste hulp te hebben.
Artikel 17 : SCHEIDSRECHTERS KLASSES EN BENODIGDHEDEN
Algemeen Hoofdscheidsrechter is een A klasse Scheidsrechter met minimaal drie jaar ervaring en
wordt per toernooi aangewezen door de SC.
1) A Klasse Scheidsrechter. (Hoofdscheidsrechter)
De criteria voor een A Klasse Scheidsrechter zijn:
1)
2)
3)
4)

Minimumleeftijd 25 jaar.
4e dan houder of hoger.
In het bezit zijn van een A Scheidsrechter licentie.
Minimaal 3 jaar als B Scheidsrechter ervaring te hebben opgedaan en in deze periode 10
maal als B Scheidsrechter gefunctioneerd te hebben.

2) B Klasse Scheidsrechter. (Mat Scheidsrechter / Scheidsrechter)
De criteria voor een B Klasse Scheidsrechter zijn:
1)
2)
3)
4)

Minimumleeftijd 21 jaar.
2e of 3e dan houder.
In het bezit zijn van een B Scheidsrechter licentie.
Minimaal 2 jaar als C Scheidsrechter ervaring te hebben opgedaan en in deze periode 7
maal als C Scheidsrechter gefunctioneerd te hebben.
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3) C Klasse Scheidsrechter. (Hoekscheidsrechter)
De criteria voor een C Klasse Scheidsrechter zijn:
1) Minimumleeftijd 18 jaar.
2) Vierde kub of hoger.
3) In het bezit zijn van een C Scheidsechter Licentie.
4) Minimaal 2 maal als Hoek Scheidsrechter gefunctioneerd te hebben en beoordeeld te
zijn.

4) D Klasse Scheidsrechter. (Assistent Scheidsrechter)
De criteria voor een D Klasse Scheidsrechter zijn:
1) Minimumleeftijd 16 jaar.
2) In het bezit zijn van een D Scheidsechter Licentie.
3) Minimaal 2 maal als Assistent Scheidsrechter gefunctioneerd te hebben en beoordeeld te
zijn.

Pagina 44 van 75

HANDBOEK
HOOFD SCHEIDSRECHTER
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De Hoofd Scheidsrechter staat op en
geeft de winnaar aan

Om een gelijk spel aan te geven kruist de
Hoofd Scheidsrechter zijn armen voor de
borst

De Hoofd Scheidsrechter roept de Mat
Scheidsrechter naar zich toe

De Hoofd Scheidsrechter roept de Mat Scheidsrechter
en de Hoek Scheidsrechters naar zich toe

De Hoofd Scheidsrechter geeft
“Jung Ji” aan (Tijd Stop)

De Hoofd Scheidsrechter
diskwalificeert een deelnemer en
roept “Sil Kyuk”
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HANDBOEK
MAT SCHEIDSRECHTER
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De mat Scheidsrechter roept de deelnemers
“Hong - Chong” en zij stellen zich op

De Mat Scheidsrechter geeft aan dat de deelnemers naar de hoofd Scheidsrechter
en de Assistant Scheidsrechter moeten buigen.

De Hoofd Scheidsrechter geeft aan dat de deelnemers elkaar moeten aankijken
en naar elkaar buigen.

De Mat Scheidsrechter controleert alle verplichte beschermingsmaterialen.
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CORRECT | De Mat Scheidsrechter
vraagt of er een kruisbeschermer
gedragen wordt.

INCORRECT | De Mat Scheidsrechter zal NIET
fysiek controleren voor de kruisbeschermer.

De Mat Scheidsrechter controleert resterende beschermingsmaterialen en bevestigd de Hong en Chong tags

De Mat Scheidsrechter roept “Junbi” (Gereed staan)

De Mat Scheidsechter roept ‘welke ronde’
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“Si-Jak” (Start wedstrijd)

“Haechyo” (Stop wedstrijd)

Geen score

“Gaesok” (Doorgaan)

De Mat Scheidsrechter geeft aan de
deelnemers aan naar hun coach te gaan
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“Goman”

(Stop) De Mat Scheidrechter
geeft einde ronde aan!

“Jung Ji” (Tijd stop)

De Mat Scheidsrechter wijst de
Deelnemer aan “Hong” of “Chong”

De Mat Scheidsrechter wijst de
Deelnemer aan “Hong” of “Chong”

De Mat Scheidsrechter geeft voor de Hoofd Scheidsrechter en het publiek aan welke actie genomen wordt.
Andere hand omhoog (In dit geval een waarschuwing)

De Mat Scheidsrechter wijst de
Deelnemer aan “Hong” of “Chong”

Geeft de deelnemer aan wat hij krijgt

De Mat Scheidsrechter geeft voor de Hoofd Scheidsrechter en het publiek aan welke actie genomen wordt.
Andere hand omhoog en maakt een cirkel (In dit geval een minpunt)
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De Mat Scheidsrechter pakt de polsen
Van de deelnemers beet.

De Mat Scheidsrechter geeft de winnaar
aan

De Mat Scheidsrechter doet een stap achteruit
Zodat de deelnemers elkaar kunnen feliciteren.

Dwing de deelnemers hier niet toe
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HANDBOEK
COACH
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Indentificeert de coach

De Mat Scheidsrechter geeft aan
dat de Coach stil moet zijn

De Mat Scheidsrechter geeft aan
dat de Coach moet gaan zitten
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HANDBOEK
HOEK SCHEIDSRECHTER
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CORRECT

INCORRECT

Houding

Vraagt aandacht
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CORRECT | Ronde 3 beslissing

INCORRECT | Ronde 3 beslissing

Sparring Scoringsformulier

CORRECT | In ontvangst nemen

INCORRECT | In ontvangst nemen
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OFFICIËLE
DOCUMENTEN
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TULSFORMULIER INDIVIDUEEL

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION

VELD No:

HONG
M
A
X
TECHNISCHE

INHOUD

MIN

PLUS

5

KRACHT

5

RITME

5

SUB TOTAL

TOTAL (min + plus)

SCHEIDSRECHTER No:
NAAM:
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CHONG
MIN

PLUS

TULSFORMULIER TEAM

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION

VELD No:

HONG
M
A
X
TECHNISCHE

INHOUD
KRACHT

MIN

PLUS

5
5

PRESENTATIE

TEAM WORK

5

RHYTME

RITME

5

SUB TOTAL

TOTAL (min + plus)

SCHEIDSRECHTER No:
NAAM:
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CHONG
MIN

PLUS

SPARRINGSFORMULIER INDIVIDUEEL

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION

VELD No:

HONG

Punten

1
2
3
WARNING
(-) POINTS
(+) POINTS

SCHEIDSRECHTER No:
NAAM:
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CHONG

SPARRINGSFORMULIER TEAM
Man
Vrouw

LAND:

LAND:
DEELNEMERS

Punten

DEELNEMERS

1

1

2

2

3

3

4

4

Punten

5
Totaal

Totaal

In geval van een gelijk spel een wedstrijd extra

DEELNEMER

Punten

DEELNEMER

Punten

HOOFD SCHEIDSRECHTER

WINNAAR 2 PUNTEN

GELIJK SPEL 1 PUNT ELK TEAM
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VERLIEZER 0 PUNTEN

BREEKTESTEN INDIVIDUEEL MANNEN
Naam

TEST

No.

A

B

C

Naam

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal Extra Totaal
test punten

D

E

No.

BREEKTESTEN INDIVIDUEEL VROUWEN
Naam

TEST

No.

B

A

Naam

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal Extra
test
C

No.

Totaal
punten

BREEKTESTEN TEAM MANNEN
Naam

Team

TEST

No.

A

B

C

Team

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal

D

E

Extra Totaal
test punten

BREEKTESTEN TEAM VROUWEN
Naam

TEAM

TEST

No.

A

B

Team

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal Extra
test
C

Totaal
punten

SPECIALE TECHNIEKEN INDIVIDUEEL MANNEN
Naam

TEST

No.

A

B

C

Totaal

D

Naam

E

No.

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Extra Totaal
test punten

SPECIALE TECHNIEKEN INDIVIDUEEL VROUWEN
Naam

TEST

No.

B

A

Naam

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal Extra
test
C

No.

Totaal
punten

SPECIALE TECHNIEKEN TEAM MANNEN
Naam

Team

TEST

No.

A

B

C

Team

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal

D

E

Extra Totaal
test punten

SPECIALE TECHNIEKEN TEAM VROUWEN
Naam

Team

TEST

No.

A

B

Team

1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats

HOOFDSCHEIDSRECHTER
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Totaal Extra
test
C

Totaal
punten

WAARSCHUWINGS FORMULIER

POULE

WEDSTRIJD

KLEUR

WAARSCHUWING MIN PUNTEN

HONG

CHONG

HONG

CHONG

HONG

CHONG

HONG

CHONG

HONG

CHONG

HONG

CHONG

HONG

CHONG
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POULE HELE COMPETITIE

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 1

Deelnemer 3

Deelnemer 2

Deelnemer 3

Deelnemer 2

Deelnemer 1

Deelnemer 3

Deelnemer 1

Deelnemer 3

Deelnemer2

Deelnemer3
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POULE HALVE COMPETITIE

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer3

Deelnemer 4

Uitslag
Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 1

Deelnemer3

Deelnemer 1

Deelnemer 4

Deelnemer 2

Deelnemer3

Deelnemer 2

Deelnemer 4

Deelnemer3

Deelnemer 4
Aantal Punten

Totaal

Deelnemer 1
Deelnemer 2
Deelnemer 3
Deelnemer 4

Naam

No.

1e Plaats
2e plaats
3e Plaats
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POULE ZONDER VERLIEZERSRONDE
1/8 Finale

1/4 Finale

1/2 Finale

Finale

Winnaar

Verliezer
3e plaats

1e plaats

Verliezer

Winnaar

Verliezer finale heeft de 2e Plaats
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OFFICIEEL PROTEST FORMULIER

SCHOOL
COACH
ONDERDEEL
POULE
PROTEST TUSSEN
DEELNEMER
DEELNEMER

RING NO

HOOFD SCHEIDSRECHTER

OMSCHRIJVING VAN HET PROTEST

Handtekening

Tijd
Datum

REACTIE ALGEMENE HOOFDSCHEIDSRECHTER

BREEKTESTEN – AANTAL PLANKEN PER TECHNIEK

Handtekening

Tijd
Datum
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