Stichting Taekwon-Do Organisatie organiseert
OPEN VALKENSWAARDSE KAMPIOENSCHAPPEN TAEKWON-DO
Zondag 19 januari 2020
Tul
Tigers / Staart vangen (of Non-Contact)
Sparring Non-Contact t/m 8 jaar
Sparring ( Semi-contact) Jeugd / Junioren & Senioren
Organisatie en Locatie:
Wedstrijdorganisatie: Henny van Zon
Hoofdscheidsrechter: Ron Dijkhuizen
Tel: 040-2070900 / 06.53.93.25.79
E-mail: info@sportprijzenvalkenswaard.nl
Sporthal de Belleman / 040-2046644
Bruninckxdal 2
5551EV Valkenswaard

Tijdschema:
Weging en meting : 08.30 – 09.15 uur
Weging Senioren : 11.00 tot 11.30 uur ( voor deelnemers die enkel sparring doen)
Scheidsrechtermeeting

: 08.30 uur in de kleine sporthal

Coachmeeting

: 09.00 uur in de kleine sporthal

Opening Toernooi

: 09.30 uur

Leeftijden:

Tijgers

STAART VANGEN Klassen: 3 jaar / 4 jaar / 5 jaar en 6 jaar Jongens en Meisjes
gescheiden Bij te weinig inschrijvingen worden klassen samengevoegd.
Bij Tijger staart vangen krijgen de deelnemers een Rood of Blauw hesje aan met daarop 5 lintjes. De tijgers proberen 1 lintje per keer te pakken.
Lukt dit dan heb je een punt verdient. Aan het einde van het spel wordt er gekeken hoeveel punten er zijn verdient.

Jeugd Jongens en Meisjes A / B / C en D klasse

: tot en met 14 jaar

Junior Dames en Heren A en B klasse

: 15 / 16 en 17 jarigen

Senior Dames en Heren A en B klasse

: 18 jaar en ouder

Sparring:
D-klasse Jeugd: 10e t/m 8e gup aparte klassen Jongens en Meisjes
C-klasse Jeugd: 7e t/m 5e gup aparte klassen Jongens en meisjes
C / D klasse: punt-stop systeem
B- klasse: Jeugd 4e t/m 1e gup ( doorgaand systeem)
A- klasse jeugd: 1e Dan en hoger (doorgaand systeem)
B-klasse Junioren / Senioren 10e t/m 5e gup (punt-stop systeem)
A-klasse Junior en Senioren: 4e gup en hoger ( doorgaand systeem)
___________________________________________________________________________
Lengte en Gewichtsklassen:
Jeugd A / B / C en D klasse (jongens en Meisjes gescheiden).
-100cm; -110cm; -120cm; -130cm; -140cm; -150cm; -160cm; -170cm; +170cm
Junior Dames: -45 kg; -50 kg; -55kg; -60 kg; -65 kg; +65kg
Junior Heren: -50 kg; -55kg; -60 kg; -65kg; -70kg; +70kg
Senior Dames: -50 kg; -55kg; -60 kg; -65kg; -70kg; +70kg
Senior Heren: -58kg; -64kg; -70kg; -76kg; -82kg; +82kg

Wedstrijdduur:
Tijgers 1 x 1 minuut (LOPEN GEEN TULS)

Jeugd:

1 x 1,5 minuten / verlenging 1 x 30 seconden

Junioren:

1 x 1,5 minuten / 1 x 1 minuut, hierna Golden Point

Senioren:

1 x 1,5 minuten / 1 x 1 minuut verlenging, hierna Golden Point

FINALE SENIOREN EN JUNIOREN A KLASSE 1 X 2 MINUTEN
Competitie regels naar de I.T.F. richtlijnen te vinden op:
http://www.tkd-itf.org/pagina.php?idpag=1169&web=47&Ing=3

Inschrijfgeld:
Tijgers 1 onderdeel 10,00 euro

Jeugd 1 onderdeel 15,00 euro
Jeugd Sparring en Tul 25,00 euro
Jeugd Non-Contact en Tul 25,00 euro
Junior / Senior 1 onderdeel : 15,00 euro / 2 onderdelen 25,00 euro

Overall Beker: er is een Eerste / Tweede en Derde plaats
DEELNAME IS GRATIS.

Tul: ( Tijgers lopen GEEN Tuls)
2 deelnemers lopen steeds 1 tul tegen elkaar vanaf 10 e t/m 1e gup, er mag geen hogere Tul
gelopen worden dan voor de volgende graad gekend moet worden.
2 deelnemers lopen steeds 1 verplichte en 1 vrije Tul tegen elkaar, gekozen door de jury (vanaf
1e Dan).
Klasse 10e en 9e gup

: Sayu of Chon-Ji

Klasse 8e en 7e gup

: t/m Do-San

Klasse 6e en 5e gup

: t/m Yul-Gok

Klasse 4e en 3e gup

: t/m t/m Toi-Gye

Klasse 2e en 1e gup

: t/m Choong – Mu

Danhouders: Tul:
Verplichte keuze zijn:

Vrije keuze zijn:

Klasse 1e Dan : Choong-Moo t/m Ge-Baek

Kwang-Gae t/m Ge-Baek

Klasse 2e Dan : Ge-Baek t/m Ko-Dang

Eui-Am t/m Ko-Dang

Klasse 3e Dan : Ko-Dang t/m Choi-Yong

Sam-Il t/m Choi-Yong

Klasse 4e Dan : Choi-Yong t/m Moon-Moo

Yong-Gae t/m Moon-Moo

Klasse 5e Dan : Moon-Moo t/m Se-Jong

So-San t/m Se-Jong

Klasse 6e Dan : Se-Jong t/m Tong-IL

Son-San t/m Tong-IL

Indeling Tuls: ( Meisjes / Jongens en Dames en Heren gescheiden)

Regels:
Semi-contact sparring:
-

1 punt voor alle handtechnieken op hoofd en Borst
2 punten voor alle trappen op de borst
3 punten voor alle trappen op het hoofd

Sparring en Tuls: Knock – outsysteem.
Protest: schriftelijk binnen 5 minuten, formulier verkrijgbaar bij WOC Tafel tegen betaling van
50,00 Euro.
De Hoofdscheidsrechter heeft uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.

Beschermingsmateriaal:
-

Hoofdbeschermer is verplicht ( niet voor Tigers en Non-Contact)
Jongens/Heren dienen verplicht onder hun dobok een kruisbeschermer te dragen
Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan
Te dunne handschoenen of Bokshandschoenen zijn niet toegestaan
Mondbeschermer is verplicht

Indien er een discussie ontstaat, heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid.

Aansprakelijkheid:
Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat de hij/zij 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. Door deelname gaat men hiermee akkoord.

Scheidsrechters:
Blauwe/zwarte broek en jasje, witte lange mouw blouse, blauwe/zwarte stropdas, witte sokken
en ook witte gympen.
Scheidsrechters bezitten minimaal de 4e gup Taekwon-Do en 16 + jaar . Bondspas graag
meenemen.
1 tot en met 7 deelnemers:

1 scheidsrechter

8 tot en met 15 deelnemers:

2 scheidsrechters

vanaf 16 deelnemers:

3 scheidsrechters, minimaal 1 matter.

Geen scheidsrechter? Er wordt dan een vergoeding van € 75,- per ontbrekende scheidsrechter
in rekening gebracht.
-Voor alle scheidsrechters hebben wij een lekkere warme maaltijd!!!!

Coaches (alleen in trainingspak en met handdoek):
1 tot en met 5 deelnemers:

2 coaches

6 tot en met 15 deelnemers:

3 coaches

vanaf 16 deelnemers:

4 coaches

Pers en Promotiemateriaal
Promotiemateriaal is niet toegestaan. In verband met de beperkte ruimte is plaatsing
alleen mogelijk voor de organisatie. Filmen is alleen toegestaan vanaf de tribune.
Fotograferen in de zaal is voor deelnemers alleen toegestaan achter de hekken. Coaches en
fotograven, die door de organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die mogen fotograferen
bij de velden.

Inschrijfformulieren mailen: uiterlijk vrijdag 10 januari 2020
naar:
Henny van Zon
Dommelseweg 87A
5554 NM Valkenswaard
Tel: 040-2070900 (Henny) /06-53 93 25 79
E-mail info@sportprijzenvalkenswaard.nl

-Telefonisch/schriftelijk afmelden van ingeschreven deelnemers is gratis mogelijk tot
uiterlijk 14 januari 2019 daarna niet meer.
-“Foutieve” opgaven op het inschrijfformulier welke consequenties hebben voor de
poule indeling worden, op de dag zelf, alleen gecorrigeerd tegen betaling van € 20,administratiekosten idem deelnemen in een andere gewichtsklasse doordat men te zwaar/licht
is.
-Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in
de uitnodiging staan vermeld

De Bekers voor de Open Valkenswaardse
Kampioenschappen
1e plaats 47 cm / 2e plaats 45 cm / 3e plaats 42 cm
Deze prijzen zijn voor alle klassen
Ook voor het Toernooikampioenschap een 1ste / 2de er 3e plaats
Een Grote beker voor de Sportiefste School/Vereniging
Voor iedere jeugd deelnemers een mooie herinnering medaille

