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 VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR WEDSTRIJD 

Van Linter Nico – Tunyck Nico 
Taekwondo Sportschool Chon-Ji GENT 

Email: chon-ji@taekwondo.gent 
 

VERANTWOORDELIJKE WEDSTRIJD & SCHEIDSRECHTER ZAKEN 
 

Van Damme Eddy – Goulard Julien 
Belgium Tournament & Umpire Committee (TUC) 

Email: tkditfbcat@outlook.fr & eddyvandamme53@gmail.com 
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DATUM    zondag 03 Juni 2018  

ZAAL OPEN  08.30 uur 

METEN & WEGEN 08:45 - 09:30 uur  

BIJEENKOMSTEN  09:30 - 09:40 uur (coaches)  

    09:40 - 09:55 uur (scheidsrechters) 

AANVANG   10:00 uur, clubs opstellen op de mat 

LOCATIE    Sporthal “ARENA”  
Sint Jozefstraat 7 
9000 Gent (BELGIË) 
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SYSTEEM 

De wedstrijd bevat DRIE disciplines, namelijk: TUL, SPARRING en SPECIAL 
TECHNIQUES. Hard contact is niet toegestaan tijdens dit evenement. 
Doelwitten zijn het hoofd en de romp. Technieken onder de gordel en op de 
rug zijn niet toegestaan. Het ITF systeem zal gebruikt worden (K.O.-
systeem). 
Een partij kan worden gewonnen door:  

✓ Opgave door tegenstander 
✓ Door puntenverschil 
✓ Door wegblijven van tegenstander: 1 minuut te laat 

 

 
INSCHRIJVING 

Inschrijven kan via SPORTDATA, link: 
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=111
#a_eventhead 
De inschrijving sluit automatisch op vrijdag 25 Mei 2359hr.  

 

 
DEELNAMEGELD 

15,00 EUR bij deelname aan 1 discipline  
20,00 EUR bij deelname aan 2 of meerdere disciplines 
 
Het te betalen bedrag moet ten laatst op 30 mei gestort zijn op het 
rekeningnummer: BE270017 1311 4673 (Bank BNP Paribas Fortis). Met 
vermelding van de naam van de club EN vermelding “Open Ghent Cup”. 

   
 

BEZOEKERS 
5,00 EUR Inkom 
GRATIS voor kinderen jonger dan 10 jaar 
Bezoekers krijgen toegang tot de tribunes, NIET tot aan de matten. 

 
 

WEDSTRIJD 
INFORMATIE 

De indeling wordt van tevoren gemaakt. We verwachten daarom dat de 
opgegeven gewichten, lengtes en gradaties kloppen. Wanneer deze 
gegevens niet juist zijn, moet de hele poule-indeling weer aangepast 
worden. Een boete van 15,00 EUR per verandering wordt dan opgelegd aan 
de club. 
In geval van protest, zullen de ITF-regels gevolgd worden (de coach kan een 
protest formulier invullen binnen de 5min na de beslissing en afgeven aan 
de hoofd scheidsrechter, met 50,00 EURO contant geld). 

 
 

AANSPRAKELIJK-
HEID 

De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade ontstaan 
door deelname aan het toernooi. Deelname geschiedt geheel op eigen 
risico.  
De organisatie is tevens niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen. 
Iedereen dient op zijn/haar eigen spullen te letten! 
De club eigenaars zijn verantwoordelijk dat de verzekering van hun 
deelnemers in orde is. 

 

MEDAILLES De organisatie voorziet medailles voor de winnaars (1e, 2e en 2x 3e plaats) 

 

 

Verse fruitsalades &  

Hot-Dogs te koop in de 

cafetaria aan de eetstand! 

 
 

https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=111#a_eventhead
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=111#a_eventhead
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=111#a_eventhead
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CLASSES 

INDELING LEEFTIJDSKLASSEN 
✓ Kids, jongens en meisjes: 3 tot en met 7 jaar (ALLEEN sparring) 
✓ Jeugd, jongens en meisjes: 6 tot en met 13 jaar (Tul & Specials) 
✓ Jeugd, jongens en meisjes: 8 tot en met 13 jaar (Sparring) 
✓ Junior, jongens en meisjes: 14 tot en met 17 jaar  
✓ Senior dames en heren: 18 jaar en ouder  

 
TULS GEKLEURDE GORDELS (1 zelf te kiezen TUL) 
10° kup t/m 9° kup  8° kup t/m 7° kup    6° kup t/m 5° kup 
4° kup t/m 3° kup                2° kup t/m 1° kup  
 
TULS ZWARTE GORDELS (2 aangeduide TULS door de hoofdtafel) 
1° Dan   -   2° Dan   -   3° Dan   -   4° Dan t/m 6° Dan 
 
SPARRING  
10° kup t/m 7° kup  6° kup t/m 3° kup  2° kup t/m 6° dan 
 
SPECIAL TECHIQUES 
Gekleurde en zwarte gordels zitten in dezelfde categorie 

   

 
POULES 

TUL 
✓ 10°-9°kup Sayu chirugi tot en met Chon-ji 
✓ 8°-7°kup Chon-ji tot en met Do-san 
✓ 6°-5°kup Chon-ji tot en met Yul-gok 
✓ 4°-3°kup Chon-ji tot en met Toi-gye 
✓ 2°-1°kup Chon-ji tot en met Choong-moo 

 

✓ I° Dan               Chon-ji tot en met Ge-Baek 
✓ II° Dan     Chon-ji tot en met Juche 
✓ III° Dan               Chon-ji tot en met Choi-yong 
✓ IV°-VI° Dan Chon-ji tot en met Moon-moo 

 

• Twee deelnemers tegen elkaar. Winnaar door handopsteking.  

• Bij minder dan twee deelnemers, worden poules (indien mogelijk) 
samengevoegd. 

• In het geval van een gelijkspel zullen gekleurde gordels nog 1 zelf te 
kiezen tul uitvoeren, zwarte gordels zullen 1 aangeduide tul krijgen tot er 
een winnaar is beslist. 

 

SPARRING  
Jeugd meisjes -120cm, -130cm, -140cm, -150cm, -160cm, -170cm, +170cm 
Jeugd jongens -120cm, -130cm, -140cm, -150cm, -160cm, -170cm, +170cm 
Junior meisjes -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg  
Junior jongens -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, +75kg 
Senior vrouwen -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, +75kg 
Senior mannen -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, -85kg, +85kg 
 
 

• Bij minder dan twee deelnemers, worden poules (indien mogelijk) 
samengevoegd. 
 

SPECIAL TECHNIQUES                           (Twio Nomo Yop Chagi) 
Jeugd meisjes -150cm  : 70cm hoogte          +150cm  : 90cm hoogte           
Jeugd jongens -150cm  : 85cm hoogte         +150cm  : 100cm hoogte         
Junior meisjes   : 110cm hoogte  
Junior jongens   : 130cm hoogte 
Senior vrouwen   : 120cm hoogte  
Senior mannen   : 140cm hoogte 
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PUNTENTELLING 

1 punt                Vuiststoten zowel op lichaam als vuist 
2 punten  Traptechniek op het lichaam 
3 punten  Traptechniek op het hoofd 
Verder uitleg zal gebeuren tijdens de bijeenkomsten voor coaches en 
scheidsrechters. 
GEEN CONTACT bij KIDS: evaluatie van de technische uitvoering, sportiviteit, 
originaliteit en volharding. 

 

 
WEDSTRIJDDUUR 

Kids:   Voorrondes zijn 1 x 1 minuten   
                            Finales zijn 1 x 1 minuten 
Jeugd:   Voorrondes zijn 1 x 1,5 minuten   
                            Finales zijn 1 x 1,5 minuten 
Junior/Senior: Voorrondes zijn 1 x 2 minuten   
                            Finales zijn 2 x 2 minuten 

 

 
UITRUSTING 

Gebit: Bitje transparant verplicht 
Hoofd: Helm verplicht 
Vuisten: Alleen ITF toegestane safety-uitrusting. Vingers mogen niet 
uitsteken, geen open handschoenen 
Voeten: Alleen ITF toegestane safety-uitrusting. Tenen niet zichtbaar.  

 

Alle deelnemers moeten een officiële ITF dobok dragen. 
Scheenbeschermers zijn toegestaan. 
Voor mannen is een kruisbeschermer verplicht (dient onder de broek 
gedragen te worden).  
 

Zonder de juiste veiligheidsuitrusting wordt niet deelgenomen. Op de dag 
zelf is er de mogelijkheid om uitrusting en andere artikelen aan te schaffen. 

 
 

FOTO’S 
Per club zijn er 2 fotografen toegelaten om foto’s te nemen aan de matten. 
Bij aanvang van de wedstrijd zal er 2 polsbandjes voorzien zijn voor de 
fotografen van de club. 

 

 
SCHEIDSRECHTER 

Alle scheidsrechters worden verwacht in kledij beschreven volgens de ITF 
scheidsrechters regels. Navy blauw/zwarte broek, wit hemd, blauwe das, 
witte indoor schoenen.  
Aantal FULLTIME scheidsrechters te voorzien per club: 

✓ 1 t/m 20 deelnemers:   2 FULL TIME scheidsrechters 
✓ 21 t/m 30 deelnemers:    3 FULL TIME scheidsrechters 
✓ 31 en meer deelnemers:             4 FULL TIME scheidsrechters 

Lunch en drank zal voorzien zijn voor de scheidsrechters. 
50,00 EUR boete bij elke afwezige FULLTIME scheidsrechter. 
Gelieve bij inschrijving aan te duiden als je hoekscheidsrechter, midden 
scheidsrechter of jury scheidsrechter wilt zijn. 

   
 

COACHES 
Elke club mag 3 coaches meebrengen. Trainingsbroek, trainingsvest en 
handdoek zijn verplicht. Bij aanvang van de wedstrijd zal er 3 polsbandjes 
voorzien zijn voor de coaches van de club. 
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ROUTE 
Sporthal ARENA, ligt maar op 2,5 km van de R4 afrit nr3. 
Er zijn witte pijlen vanaf de R4 afrit nr3, tot aan de sporthal.  
 

 

 
 


