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       North Sea Challenge 
                  Open ITF Taekwon-Do toernooi 

Taekwon-Do MAC Delft 

 

 

Organisatie: Mustafa Türkoglu, Willem van der Plas, 

 Jeroen van de Veerdonk 

 

Hoofdscheidsrechter: Graziella Idili 

 

Locatie: Sporthal De Buitenhof 

 Martinus Nijhoflaan 84 

 2625 XP  DELFT 

 

 

 

AGENDA 
 

Hal Open: 08:30 uur 

Meten / wegen 09:00 uur 

Scheidsrechter-bijeenkomst 09:15 uur 

Coach-bijeenkomst 09:30 uur 

Opening toernooi 09:45 uur 

 

 

 

ONDERDELEN 
 

1.Tuls Individueel; 

2.Sparring (semi contact) Jeugd categorie  A / B / C 
 Junioren categorie  A / B 
 Senioren categorie  A / B 
 

 

 

LEEFTIJDEN 
 

Jeugd jongens en meisjes tot en met 13 jaar 

Junior heren en dames 14 tot en met 17 jaar 

Senior heren en dames 18 jaar en ouder 
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CATEGORIEN 
 

Individueel Tuls: 

10e tot en met 5e Gup voeren individueel één vrije Tul uit, 4e tot en met 1e Gup voeren één 

verplichte tul uit en Dangraadhouders (en eventueel samengevoegde A/B klasse) voeren twee 

verplichte tul uit. 

 

Poules: 10e t/m 8e Gup, 7e t/m 5e Gup, 4e t/m 1e Gup en 

 1e Dan, 2e Dan, 3e Dan, 4e Dan en hoger 
 
- 10 - 9 gup:  Saju Jirugu en Saju Makgi  

- 8 gup:  t/m Dan-Gun  

- 7 gup:  t/m Do-San  

- 6 gup:  t/m Won-Hyo  

- 5 gup:  t/m Yul-Gok  

- 4 gup: t/m Joong-Gun  

- 3 gup:  t/m Toi-Gye  

- 2 gup: t/m Hwa-Rang  

- 1 gup: t/m Choong-Moo  

- 1 dan:  t/m Ge-Baek  

- 2 dan:  t/m Juche  

- 3 dan:  t/m Choi-Yong  

- 4 dan en hoger:   t/m Moon-Moo 
 

 

Individueel sparren: 

B klasse (4e tot en met 1e Gup) en C klasse (10e tot en met 5e Gup) sparren individueel 1 

ronde uit. A-klasse (Dangraadhouders en eventueel samengevoegde A/B klasse) sparren 2 

rondes uit. 

 

Jeugd meisjes -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm 

Jeugd jongens -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm 

Junior dames -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

Junior heren -50, -56, -62, -68, -75, +75 kg 

Senior dames -50, -56, -62, -68, -75, +75 kg 

Senior heren -57, -63, -70, -78, -85, +85 kg 

 

 

Veranderingen kunnen worden gemaakt t/m 2 september 2018  Op 
de dag zelf wordt er NIET omgepouled!!!!!. 
 

De organisatie heeft het recht om de poules samen te voegen of te splitsen. 
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Sparring tijd: 

 

Jeugd: 1 x 1,5 minuut  (verlenging 30 seconden) 

Junioren/Senioren B categorie: 1 x 2,0 minuten  (verlenging 1 minuut) 

Junioren/Senioren A categorie: 2 x 2,0 minuten    (rust en verlenging 1 minuut) 

 

 

 

SCHEIDSRECHTERS 
 

  1 t/m   5 deelnemers 1 scheidsrechter 

  6 t/m 12 deelnemers 2 scheidsrechters 

13 t/m 18 deelnemers 3 scheidsrechters, waarvan 1 matscheidsrechter 

18 deelnemers en meer 4 scheidsrechters, waarvan 1 matscheidsrechter 

 

Kleding:  Marineblauwe broek, wit overhemd, marineblauwe 

 stropdas, witte sokken en witte (zaal-)schoenen. 

 

Uiteraard wordt het enorm gewaardeerd indien er extra scheidsrechters worden ingezet. Voor 

iedere ontbrekende of afwezige scheidsrechter zal een extra vergoeding van € 75,00 in rekening 

worden gebracht en dienen vooraf te worden voldaan. Scheidsrechters zijn dan ook verplicht 

hun aanwezigheid bij aankomst en vertrek af te laten tekenen. 

 

 

 

COACHES 
 

  1 t/m   5 deelnemers 2 coaches 

  6 t/m 12 deelnemers 3 coaches 

13 t/m 18 deelnemers 4 coaches 

19 t/m 25 deelnemers 5 coaches 

25 deelnemers en meer 6 coaches 

 

Kleding:  Trainingspak, (zaal-) gym-schoenen en handdoek. 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
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REGELS 
 

Semi-contact individueel punten:  

a. 1 punt voor alle hand technieken op hoofd en borst;  

b. 2 punten voor alle trappen op de borst;  

c. 3 punten voor alle trappen op het hoofd.  

 

Punten, waarschuwingen, minpunten en diskwalificatie zijn volgens het I.T.F. Taekwon-Do 

reglement. Door deelname gaat eenieder akkoord met de regelementen. In geval van een protest 

(binnen 5 min. Schriftelijk in te dienen, na afloop van de ontmoeting. Formulier verkrijgbaar 

aan de WOC tafel € 75,00) heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid. 

 

 

BESCHERMERS 
 

De volgende beschermers zijn voor alle deelnemers bij sparring verplicht: 

1. Hand en voetbeschermers, waarbij de vingers volledig worden ingesloten.  

Bokshandschoenen zijn niet toegestaan; 

2. Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan; 

3. Hoofdbeschermers; 

4. Kruisbeschermers (voor mannen), welke onder de dobok gedragen moeten worden; 

5. Gebitsbeschermers, moet transparant van kleur zijn. 

 

Aanvullende beschermingsmiddelen: 

1. Scheenbeschermers; 

2. Borst- en kruis- beschermers (voor vrouwen), welke onder de dobok gedragen moeten 

worden.  

 

Beschermingsmiddelen dienen van zacht materiaal te zijn gemaakt, waarbij het niet gescheurd, 

gebroken of kapot mag zijn waardoor er op welke wijze dan ook onvoldoende bescherming is 

voor deelnemer en/of tegenstander. Tevens mogen ze geen metaal, bot of hard plastic bevatten 

(met uitzondering van kruis- en borstbeschermers). Gebruik van ritssluiting, veters of riemen is 

verboden. Een en ander ter controle door de organisatie. Bij twijfel geeft de hoofdscheidsrechter 

de doorslag.  

 

Ander beschermingsmateriaal is niet toegestaan, met uitzondering van omstandigheden met de 

toestemming van de hoofdscheidsrechter. Deelnemers met blessures welke bandage of tape 

vereisen, moeten eerst goedgekeurd worden door de toernooidokter of EHBO, zowel het feit 

dat de deelnemer deze nodig heeft, als het materiaal. 
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INSCHRIJFGELD 
 

Sparring en Tul €  30,00 
Sparring of Tul €  25,00 
 

 

 

TOESCHOUWERS 
 

Volwassenen €  5,00 
Kinderen tot 10 jaar €  3,00 
 

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
 

Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat de deelnemer zonder fysieke of 
geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. De organisator is 
niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten gevolge van onzorgvuldig 
handelen. Mocht vanwege verwijtbaar gedrag de organisator aansprakelijk zijn dan gaat de 
aansprakelijkheid niet het maximum te boven van de door organisator afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering. North Sea Challenge of de organisator is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor op dit toernooi plaats gevonden onregelmatigheden, calamiteiten, 
blessures of ongelukken. Het verlies van en/of beschadiging van artikelen (mobieltjes, i-pods 
e.d.) kleding en/of trainingsuitrusting. Mocht North Sea Challenge of de organisator toch in 
het ongelijk worden gesteld dan zal dit nooit de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering 
te boven gaan.  
 

 

 

PERS EN PROMOTIEMATERIAAL 
 

Promotiemateriaal in welke vorm dan ook niet toegestaan. Filmen is alleen toegestaan vanaf de 

tribune. Fotograferen in de zaal is voor deelnemers alleen toegestaan achter de hekken. Coaches 

en fotografen, die door de organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die mogen fotograferen 

bij de velden. Door deelname gaat u ook akkoord dat foto’s en video opnames van u gemaakt 

zullen worden voor eigen gebruik, op sociale media, websites etc. 
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INSCHRIJVEN 
 

Inschrijving gaat via het online systeem Sportdata, https://tiny.cc//NSC2018 , waarbij de 

deadline is gesteld op 26 augustus 2018. 

 

“Foutieve” opgaven op het inschrijfformulier welke consequenties hebben voor de poule 

indeling worden, kunnen tot en met 2 september 2018 opgegeven worden op de dag zelf, zal er 

niet omgepouled worden. 

 

Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in de 

uitnodiging staan vermeld. Deelname aan de North Sea Challenge vindt plaats op basis van 

invitatie. Dit geldt voor scholen die (nog) geen lid zijn van ITF Benidorm (GM Trajtenberg).  

 

De organisatie behoudt zich het recht voor tot het al dan niet weigeren van niet-leden. Voor 

meer informatie: zie de By-Laws van ITF. (http://www.taekwondoitf.org/rules/#contitution- 

and-bylaws)  

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op woc@nschallenge.nl of op de 

telefoonnummers 06-24915619 Mustafa Türkoglu, of 06-17159050 Willem van der Plas of 06-

22748154 Jeroen van de Veerdonk. 

 
Betalingen van de deelnemerskosten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL21 ABNA 0823 7886 87 t.n.v. Vereniging North Sea Challenge, te Den Haag onder 

vermelding van North Sea Challenge en de naam van uw school. Het totale bedrag moet 

voor vrijdag 31 augustus 2018 op de rekening staan.  

https://tiny.cc/NSC2018
mailto:woc@nschallenge.nl

