[TIN Jeugd-Junioren cup] 2014

WOC-Coördinator:
Erik van Nunen
Mob : 06-29418031
E-mail: woc@tin-itf.org

Berghem, 27-1-2014

Datum
Tijd
Opbouw zaal
Weging
Briefing
Aanvang
Adres

: Zaterdag 29 maart 2014
: 10.00 uur tot 18.00 uur
: 08.15 uur
: 09.00 uur tot 9.30 uur
: scheidsrechters 09.15 uur
: stipt om 10.00 uur, niet aanwezig, geen deelname mogelijk
: Sportcomplex Merwestein
Merweplein 1
3432 GN Nieuwegein

Tel. Nr. : 06-29418031 (Erik van Nunen)
Categorieën:
De categorieën zijn opgesplitst in meisjes/dames en jongens/heren.
Deelname mogelijk vanaf 10e Gup.
Jeugd t/m 14 jaar
Junioren 15 t/m 17 jaar
Klassen:
10e t/m 9e Gup
8e t/m 7e Gup
6e t/m 5e Gup
4e t/m 3e Gup
2e t/m 1e Gup
1e Dan en hoger
Tuls:
Er wordt tegen een tegenstander gelopen.
In de voorrondes wordt alleen een verplichte tul gelopen. In de finales wordt eerst een vrije tul gelopen, daarna
wordt een verplichte tul gelopen.
De verplichte Tul mag niet hoger zijn dan wordt gevraagd voor de huidige Gup/Dan.
De maximaleTul staat in het schema hieronder vermeld
Systeem: herkansing
Team Tul, bestaande uit 3 personen (jeugd/junioren/jongens/meisjes)
B-klasse
vrije Tul t/m Yul-Gok
A-klasse
vrije Tul t/m Choong-Moo
Toekomst: hoogte sprong.

Gradatie

Maximale vrije tul

10e gup

Saju Makgi

Maximale
verplichte tul
Saju Jirugi

e

Chon-Ji

Saju Makgi

e

Dan-Gun

Chon-Ji

e

Do-San

Dan-Gun

e

Won-Hyo

Do-San

e

Yul-Gok

Won-Hyo

e

Joong-Gun

Yul-Gok

e

Toi-Gye

Joong-Gun

e

Hwa-Rang

Toi-Gye

e

Choong-Moo

Hwa-Rang

e

Ge-Baek

Choong-Moo

9 gup
8 gup
7 gup
6 gup
5 gup
4 gup
3 gup
2 gup
1 gup
1 Dan

Sparring:
Indeling gewichtsklassen:
Jeugd jongens A en B klasse
Jeugd meisjes A en B klasse:

: -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm
: -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm

Junioren Heren A en B klasse :
Junioren Dames A en B klasse :

-45, -51, -57, -63, -69, +69 kg.
-40, -46, -52, -58, +58 kg.

Klassen zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen er klassen aangepast worden
(geef op het inschrijfformulier a.u.b. de exacte gewichten door)
Streven van de organisatie is om minstens drie personen in elke poule te hebben.
Systeem:
 semi-contact
 C & B-klasse: punt-stop systeem
 A-klasse: doorgaand systeem
 Met herkansing
Wedstrijdduur:
 Jeugd C & B
 Junior C & B
 Jeugd A /Junioren A

: 1x1,5 min./ finale 2x1 min. (½ min. pauze)
: 1x2 min./ finale 2x1,5 min. (½ min. pauze)
: 1x2 min./finale 2x1,5 min. (½ min. pauze)

Equipment:
 Verplicht;
Hand en voetbeschermers
Gebitsbeschermer
Kruisbeschermer voor jongens
Hoofdbeschermer


Toegestaan;
Zachte scheen en/of onderarm beschermers
Borst beschermer voor meisjes

Scheidsrechters:
Deelnemende school/vereniging is verplicht scheidsrechter(s) te leveren met een geldige licentie:
 t/m 9 deelnemers
1 scheidsrechter
 t/m 18 deelnemers
2 scheidsrechters
 Meer dan 18 deelnemers
3 scheidsrechters
Deelnemende scheidsrechters dienen vanaf de briefing tot einde toernooi beschikbaar te zijn.
Zonder de benodigde scheidsrechter(s) is deelname niet mogelijk.
Vrijwilligers
Omdat we dit jaar niet met een gastvereniging werken dient iedere school minimaal 1 vrijwilliger te leveren, meer
mag ook. Bij teveel aanmeldingen maakt de organisatie een keuze.
De vrijwilligers kunnen aangeven welke taak hun voorkeur heeft.
Benodigd zijn: zaalwachten, kassamensen, wedstrijdtafel
Meer informatie komt zo spoedig mogelijk.
Inschrijfgeld individueel:
 1 onderdeel: € 15,- per persoon.
 2 of meer onderdelen: € 17,50 per persoon.
Het inschrijfgeld dient voor Zaterdag 15 maart overgemaakt te worden op ING nummer: NL42 INGB 0009 4829 54
Onder vermelding van [naam vereniging] [TIN Jeugd-Junioren Cup]
Entreegeld:
 1 t/m 14 jaar € 1, vanaf 15 jaar € 3,Wedstrijdinformatie:
- Elke poule wordt tot en met de finale afgewerkt; aansluitend volgt de prijsuitreiking
- Overschrijving naar andere poule wanneer het gewicht/graduatie niet klopt: € 10,- boete
- De puntentelling sparring is als volgt:
1 pnt: Stoot, trap op het lichaam
2 pnt: trap op het hoofd, gesprongen trap op het lichaam, gesprongen stoot op het hoofd
3 pnt: gesprongen trap op het hoofd, achterwaarts gesprongen 180 graden trap op het lichaam
4 pnt: achterwaarts gesprongen 180 graden trap op het hoofd, gesprongen 360graden trap op het lichaam
5 pnt: gesprongen 360 graden trap op het hoofd
Coaching:
 Coaches zijn gekleed in trainingspak en zaal sportschoenen en hebben een handdoek bij zich.
 De coach is verantwoordelijk voor correcte inschrijving/ deelname en gedrag deelnemers.
Inschrijfformulier vóór 15 maart 2014 mailen naar woc@tin-itf.org
We hopen jullie te mogen ontvangen op 29 maart 2014,
Namens de commissie WOC van Taekwon-Do International Nederland,
Erik van Nunen
Coördinator WOC

