
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  : Zaterdag 17 mei 2014 
Locatie  : Sporthal ’t Huiken, Lange Wijden 33, 8081 VS  Elburg 
Verzamelen : 09.30 uur (deelnemers i.v.m. weging / scheidsrechters i.v.m. briefing) 
Aanvang  : 10.00 uur 
 
 
TULS 
 
CATEGORIEËN 
Jeugd meisjes t/m 14 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup en hoger 
Jeugd jongens t/m 14 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup en hoger 
Junioren dames t/m 17 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m 1ste Dan / 2de Dan en hoger 
Junioren heren t/m 17 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m 1ste Dan / 2de Dan en hoger 
Senioren dames vanaf 18 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m 1ste Dan / 2de Dan en hoger 
Senioren heren vanaf 18 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m 1ste Dan / 2de Dan en hoger 
Categorieën zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de inschrijvingen. 
 
WEDSTRIJDSYSTEEM 
In 2-tallen lopen de deelnemers per wedstrijdronde een verplichte Tul. Tijdens de finales lopen de deelnemers een 
vrije Tul en een verplichte Tul. De scheidsrechters bepalen middels handopsteking de winnaar van de wedstrijdronde. 
De poules worden opgesteld conform het KO-systeem. 
 
TUL OVERZICHT PER GRADUATIE 
Graduatie Verplichte Tul Vrije Tul 
10de Gup Saju-Jirugi en Saju-Makgi Saju-Jirugi, Saju-Makgi en Chon-Ji 
9de Gup Saju-Jirugi en Saju-Makgi Saju-Jirugi, Saju-Makgi en Chon-Ji 
8ste Gup Chon-Ji Chon-Ji t/m Dan-Gun 
7de Gup Chon-Ji t/m Dan-Gun Chon-Ji t/m Do-San 
6de Gup Chon-Ji t/m Do-San Chon-Ji t/m Won-Hyo 
5de Gup Chon-Ji t/m Won-Hyo Chon-Ji t/m Yul-Gok 
4de Gup Chon-Ji t/m Yul-Gok Chon-Ji t/m Joong-Gun 
3de Gup Chon-Ji t/m Joong-Gun Chon-Ji t/m Toi-Gye 
2de Gup Chon-Ji t/m Toi-Gye Chon-Ji t/m Hwa-Rang 
1ste Gup Chon-Ji t/m Hwa-Rang Chon-Ji t/m Choong-Moo 
1ste Dan Chon-Ji t/m Choong-Moo Chon-Ji t/m Ge-Baek 
2de Dan Chon-Ji t/m Ge-Baek Chon-Ji t/m Juche 
3de Dan Chon-Ji t/m Juche Chon-Ji t/m Choi-Yong 
4de Dan Chon-Ji t/m Choi-Yong Chon-Ji t/m Moon-Moo 
 
SPARRING 
 
GRADUATIECATEGORIEËN 
B-klasse, 10de en 9de Gup 
B-klasse, 8ste t/m 5de Gup 
A-klasse, 4de Gup t/m 1ste Dan 
AA-klasse, 2de Dan en hoger 
 

Individueel Tuls en Sparring (vanaf 10de Gup) Jeugd / Junioren / Senioren 
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