Reglement Open Haaglanden
‘Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit daarbuiten. 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. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn
belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.'

Artikel 1 Algemeen
1.1
Deelnemers dienen ingeschreven te worden vóór de genoemde deadline in de uitnodiging.
1.2
De schoolhouder en deelnemer dient zich te houden aan de verplichtingen genoemd in
artikel 2.
1.3
Bij zaken waar het reglement niet voorziet zal het Open Haaglanden bestuur een beslissing
in nemen.

Artikel 2 Financieel
2.1
De kosten per deelnemer is als volgt:
1 onderdeel €20,00
2 onderdelen €25,00
3 onderdelen €35,00
4 onderdelen €40,00
Bij het onderdeel ‘tijgers staart vangen’ gelden andere kosten. De kosten per deelnemer
voor dit onderdeel bedraagt €10,-.
2.2
Bij inschrijving kunnen deelnemers niet meer kosteloos worden uitgeschreven. De kosten
dienen betaald te worden aan de organisatie op de dag zelf. Dit kan contant bij de ingang
worden gedaan. U ontvangt bij betaling de deelnemerskaarten, coachbandjes en
deelnemerslijst.
2.3
Bij het niet leveren of te kort komen van scheidsrechters geldt een ‘boete’ van €50,- per
scheidsrechter.
2.4
De kosten voor toeschouwers zijn €5,00 per persoon en kunnen betaald worden bij
binnenkomst of bij de tribune ingang. U krijgt een stempel en kunt hiermee in en uit lopen.
2.5
Kinderen tot 6 jaar mogen gratis de tribune op. De organisatie kan bij twijfel vragen om een
legitimatiebewijs.
2.6
Veranderingen op de dag van het toernooi kunnen alleen worden gedaan bij betaling van
€20,00
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Artikel 3 wedstrijd
3.1
Deelnemers en schoolhouders dienen op tijd aanwezig te zijn om te wegen en meten.
3.2
Bij verhindering van de deelnemer dient dit tijdig te worden vermeld aan de organisatie.
3.3
Tijdens de wedstrijd mogen er geen consumpties vanuit de kantine worden genuttigd in de
zaal. Er mag wel eten & drinken van thuis worden genuttigd in de zaal mits dit netjes wordt
opgeruimd in de aangewezen prullenbakken.
3.4
Sporttassen mogen niet voor de nooduitgang worden geplaatst i.v.m. een vrije vluchtroute
bij noodgevallen.
3.5
Deelnemers die niet aan de beurt zijn mogen niet de velden betreden. De beveiliging zal
hier streng op controleren en kunnen indien nodig de deelnemer wegsturen van de velden.
3.6
Waardevolle spullen kunnen in de kluisjes worden geplaatst zodat uw spullen veilig zijn
opgeborgen.
3.7
De kleedkamers en toiletten dienen schoon gehouden te worden. De schoonmaak zal hier
op letten en zo nodig extra schoonmaak voor verrichten gedurende de wedstrijd.

Artikel 4 Kledingvoorschriften
4.1
De organisatie bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding moet voldoen, andere
sportkleding is niet toegestaan.
4.2
Matsuru is aanwezig met sportkleding en beschermers mocht de deelnemer dit
onverhoopt vergeten zijn.
4.3
Géén open handschoenen of bokshandschoenen toegestaan, idem b.v. te dunne kwon
safety’s.
4.4
Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan.
4.5
Hoofdbeschermer voor jeugd,junioren en senioren zijn verplicht.
4.6
Kruisbescherming voor jeugd, junioren en senioren heren zijn verplicht.
4.7
Mondbescherming voor jeugd, junioren en senioren dames / heren zijn verplicht. Elke kleur
is toegestaan.
4.8
Het is niet toegestaan sieraden te dragen en/of kleding onder het dobok. Vrouwen mogen
wel een hemd onder het dobok dragen.

Artikel 5 Beeldmateriaal
5.1
Filmen en foto’s maken is alleen toegestaan vanaf de tribune.
5.2
Fotograferen in de zaal is voor deelnemers alleen toegestaan achter de velden.
5.3
Coaches en fotografen, die door de organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die mogen
fotograferen bij de velden. De fotografen zijn herkenbaar aan de badge die zij dragen.

Artikel 6 Coaches & Schoolhouders
6.1
Coaches zijn alleen toegestaan in een trainingspak met handdoek
6.2
Ongepaste sportkleding zijn niet toegestaan.
6.3
Coaches dienen zich te gedragen tijdens deze rol. Zij zijn immers het voorbeeld voor de
kinderen.
6.4
Dubbel coachen door meerdere personen is niet toegestaan om de concentratie te
behouden van de scheidsrechters. Aanmoedigen is wel toegestaan.
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Artikel 7 Schorsen & royeren
7.1
Gezien het karakter van de sport taekwondo behoudt de organisatie zich het recht voor die
deelnemer(s) te royeren die naar mening van de organisatie de regels niet naleeft.
7.2
3e (directe) minpunt met toestemming geven
De ITL heeft vastgesteld dat het geven van een 3e minpunt bij sparring in alle klassen in
samenspraak en goedkeuring van de hoofdscheidsrechter van het toernooi zal
plaatsvinden. De 1e en 2e minpunten worden zelfstandig naar inzicht van de
matscheidsrechter gegeven bij gedane overtredingen volgens het wedstrijdreglement. Dit
kan leiden tot een diskwalificatie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1
Het beoefenen van de taekwondosport geschiedt altijd op eigen risico.
8.2
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van
persoonlijke eigendommen van leden tijdens de wedstrijd.
8.3
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel
of de gevolgen daarvan, opgelopen bij deelname aan de wedstrijd.
8.4
Schade die door deelnemer wordt veroorzaakt aan goederen die eigendom zijn van de
organisatie, of waar de organisatie aansprakelijk voor wordt gesteld, wordt hersteld op
kosten van de persoon of personen, die de schade heeft of hebben veroorzaakt.
8.5
Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat de deelnemer zonder fysieke
of geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt.
8.6
De organisatie is niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten
gevolge van onzorgvuldig handelen.
8.7
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor op dit toernooi plaats gevonden
onregelmatigheden, calamiteiten, blessures of ongelukken.
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Artikel 9 Gedragsregels voor de deelnemer
9.1
Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
9.2
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is
verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die
van de sporter.
9.3
Er is respect voor een ieder op het toernooi.
9.4
We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
9.5
Ongepast gedrag van een ieder wordt niet geaccepteerd, na de eerste waarschuwing kan
men worden verwijdert uit de zaal of in het ergste geval worden gediskwalificeerd.
9.6
De deelnemer is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten bij de
schoolhouder, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
9.7
Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden
verwijderd, dan wel afgeplakt.
9.8
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie
dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
9.9
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit daarbuiten.
9.10
Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem
etc.
9.11
De deelnemers zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.

Artikel 10 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de deelnemer
De ouder:
10.1
Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen.
10.2
Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de deelnemers door trainers en
begeleiders.
10.3
Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de wedstrijd.
10.4
Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor de wedstrijd.
10.5
Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.
10.6
Geen alcohol toegestaan op de tribune. Alleen in de kantine van de sporthal.
10.7
Niet roken in het complex. Alleen buiten op de aangewezen plekken.
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