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Open Taekyon Toernooi 

     
 

Datum :  : 27 november 2016 

Tijd  : 09.00 uur tot 17.30 uur 

Weging : 08.00 uur  

Briefing : scheidsrechters 08.30 uur 

Aanvang : stipt om 09.00 uur 

Adres  : Sportcentrum Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5, 5346 JH te Oss 

Tel. Nr.  : 06-29418031 (E. van Nunen) 

 

Algemeen hoofdscheidsrechter: Master C. Eikenhorst (VII Dan) 

 

Categorieën: 

* Jeugd jongens t/m 13 jaar  * Jeugd meisjes t/m 13 jaar 

* Junioren heren 14 t/m 17 jaar * Junioren dames 14 t/m 17 jaar 

* Senioren heren vanaf 18 jaar * Senioren dames vanaf 18 jaar 

Deelname mogelijk vanaf 8
e
 Gup. 

 

Klassen sparring: 

B-klasse: 8
e
 gub t/m 5

e
 Gup 

A-klasse: 4
e
 Gup en hoger. 

 

Klassen tuls: 

B-klasse: 8
e
 Gup t/m 5

e
 Gup 

A-klasse: 4
e
 Gup t/m 1

e
 Gup 

AA-klasse: 1
e
 dan en hoger. 

 

Indeling gewichtsklassen: 

Jeugd jongens A en B klasse : -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg. 

Jeugd meisjes A en B klasse : -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg. 

 

Junioren Heren A en B klasse : -45, -51, -57, -63, -69, +69 kg. 

Junioren Dames A en B klasse : -40, -46, -52, -58, -64, +64 kg. 

 

Senioren Heren A en B klasse : -64, -71, -78, -85, +85 kg. 

Senioren Dames A en B klasse : -57, -63, +63 kg. 

 

Gewichtsklassen zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt het recht de gewichtsklassen 

aan te passen. 
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Systeem: 

- Zowel bij sparring als bij tuls verliezersronde. 

- Semi-contact taekwondo. 

- Hand- en voetbeschermers zijn verplicht. 

- Kruisbeschermer (heren) is verplicht. 

- Gebitsbeschermer is verplicht. 

- Hoofdbeschermer is verplicht voor jeugd en junioren, voor senioren toegestaan. 

- Zachte scheenbeschermers en/of onderarmbeschermers zijn toegestaan. 

 

Wedstrijdtijd :  

Jeugd   : 1x 1,5 minuut (ook finales) 

Junioren/ senioren : 1x 2 minuten (ook finales) 

Verlengingen voor jeugd/ junioren/ senioren: 1 minuut, daarna golden point. 

 

B-klasse  : punt-stop systeem 

A-klasse  : doorgaand systeem 

 

Bij het onderdeel tuls wordt in de voorrondes alleen een verplichte tul gelopen. In de finale 

wordt een vrije en verplichte tul gelopen.  

B-Klasse 

 

A-Klasse 

 

Graduatie Vrije tul Verplichte tul 

8
e
 Gup Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San Chon-Ji t/m Dan-Gun 

7
e
 Gup Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo Chon-Ji t/m Do-San 

6
e
 Gup Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok Chon-Ji t/m Won-Hyo 

5
e
 Gup Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun Chon-Ji t/m Yul-Gok 

Graduatie Vrije tul Verplichte tul 

4
e
 Gup Yul-Gok, Joong-Gun, Toi-Gye Chon-Ji t/m Joong-Gun 

3
e
 Gup Joong-Gun, Toi-Gye, Hwa-Rang Chon-Ji t/m Toi-Gye 

2
e
 Gup Toi-Gye, Hwa-Rang, Choong-

Moo 

Chon-Ji t/m Hwa-Rang 

1
e
 Gup Toi-Gye, Hwa-Rang, Choong-

Moo 

Chon-Ji t/m Choong-Moo 
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AA-Klasse 

 

Scheidsrechters: 

Elke deelnemende school/vereniging is verplicht: 

* t/m 8 deelnemers   1 scheidsrechter 

* t/m 15 deelnemers  2 scheidsrechters 

* Meer dan 15 deelnemers 3 scheidsrechters 

te leveren met een geldige scheidsrechterlicentie. 

Wanneer er geen scheidsrechters geleverd kan word(en), dient er een boete van €50,- 

per ontbrekende scheidsrechter betaald te worden. Dit geldt ook wanneer de 

scheidsrechter ziek gemeld wordt. 

Er wordt tevens verwacht dat de opgegeven scheidsrechters tot het einde van het 

toernooi beschikbaar zijn. Scheidsrechters dienen hun eigen rode en blauwe klikkers en 

stokjes bij zich te hebben. 

 

Inschrijfgeld: 

Eén onderdeel: €15,- 

Twee onderdelen: €20,- 

Het inschrijfgeld dient na vóór 20 november 2016 via bank betaald te zijn op Iban nummer 

NL82 RABO 0159 5674 59 t.n.v. Taekyon Berghem onder vermelding van [schoolnaam] 

Taekyon Toernooi 2016. Indien er niet betaald is, is deelname niet mogelijk. 

€ 5,- borg per coachbadge, eveneens door de coach bij aanvang van het toernooi te voldoen.  

Bij vijf deelnemers: 1 coach 

Bij tien deelnemers: 2 coaches 

Bij tien of meer deelnemers: 3 coaches 

Men mag maximaal 3 coaches hebben. Bij teruggave van de coachbadges zult u uw borg weer 

terug ontvangen.  

 

Graduatie Vrije tul Verplichte tul 

1
e
 Dan Kwang-Gae, Po-Eun, Gae-Baek Chon-Ji t/m Gae-Baek 

2
e
 Dan Eui Am, Choong-Jang, Juche Chon-Ji t/m Juche 

3
e
 Dan Sam-Il, Yoo-Sin, Choi-Yong Chon-Ji t/m Choi-Yong 

4
e
 Dan Yong-Gae, Ul-Ji, Moon-Moo Chon-Ji t/m Moon Moo 
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Entreegeld: 

 1 t/m 14 jaar € 1,- 

 vanaf 15 jaar € 4,00 

 

Wedstrijdinformatie: 

- Iedere poule wordt tot en met de finale op hetzelfde veld afgewerkt; aansluitend volgt 

de prijsuitreiking. 

- Overschrijving naar andere poule wanneer het gewicht en/ of graduatie niet klopt:  

€ 10,- boete 

- Wedstrijdreglement zoals beschreven in de officiële regels van ITF Chang Ung. 

De puntentelling is hierbij als volgt: 

1 pnt: handtechniek of voettechniek op het lichaam.  

2 pnt: voettechniek op het hoofd, gesprongen voettechniek  op het lichaam, gesprongen 

handtechniek op het hoofd. 

3 pnt: gesprongen voettechniek op het hoofd, gesprongen 180 graden voettechniek op het 

lichaam 

4 pnt: gesprongen 180 graden voettechniek op het hoofd, gesprongen 360 graden 

voettechniek op het lichaam 

5 pnt: gesprongen 360 graden voettechniek op het hoofd 

 

Aansprakelijkheid: 

Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat 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. 

 

Inschrijving: 

Inschrijfformulier vóór 13 november 2016 mailen naar: toernooi@taekyonberghem.nl  

 

We hopen jullie te mogen ontvangen op 27 november 2016, 

 

Taekyon Berghem  

 

http://www.itftkd.org/pics/texte/ITF_Tournament_Rules__2016.pdf
mailto:toernooi@taekyonberghem.nl

