
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Datum : Zondag 14 december 2014 
Tijd : 10.00 uur tot 17.00 uur 

Weging : 9.00 uur tot 9.30 uur 
Briefing : Scheidsrechters 09.15 uur 

Aanvang : Stipt om 10.00 uur, niet aanwezig, geen deelname mogelijk 

Adres : Sporthal ” Oosterpoort”  
   Zanzibarplein 20 

   2721 GE Zoetermeer 
   Tel: 079-3427986 

 

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 

 Senioren vanaf 18 jaar 

 

Tuls categorieën 
Jeugd meisjes t/m 14 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 6e en 5e Gup / 4de Gup en hoger 

Jeugd jongens t/m 14 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 6e en 5e Gup / 4de Gup en hoger 

Junioren dames t/m 17 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 6e en 5e Gup / 4de Gup t/m I Dan / II Dan en hoger 
Junioren heren t/m 17 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 6e en 5e Gup / 4de Gup t/m I Dan / II Dan en hoger 

Senioren dames en heren vanaf 18 jaar: 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m I Dan / II Dan en hoger 
 

Categorieën  zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van  de inschrijvingen kunnen  deze aangepast worden.  
 

Wedstrijdsysteem 

In 2-tallen voeren de deelnemers per wedstrijdronde een verplichte Tul uit. Tijdens de finales voeren de deelnemers een vrije 

Tul en een verplichte Tul uit. De scheidsrechters bepalen middels handopsteking de winnaar van de wedstrijdronde.  
De poules worden opgesteld conform het KO-systeem (zowel bij Tuls als bij Sparring). 

 
TUL OVERZICHT PER GRADUATIE 

Graduatie Vrije Tul Verplichte Tul 

10e Gup Saju-Jirugi, Saju-Makgi en Chon-Ji Saju-Jirugi en Saju-Makgi 

9de Gup Saju-Jirugi, Saju-Makgi, Chon-Ji t/m Dan-Gun Saju-Jirugi en Saju-Makgi  

8ste Gup Chon-Ji t/m Do-San  Chon-Ji  

7de Gup Dan-Gun t/m Won-Hyo Chon-Ji t/m Dan-Gun  

6de Gup Do-San t/m Yul-Gok Chon-Ji t/m Do-San  

5de Gup Won-Hyo t/m Joong-Gun Chon-Ji t/m Won-Hyo  

4de Gup Yul-Gok t/m Toi-Gye Chon-Ji t/m Yul-Gok  

3de Gup Joong-Gun t/m Hwa-Rang Chon-Ji t/m Joong-Gun  

2de Gup Toi-Gye t/m Choong-Moo Chon-Ji t/m Toi-Gye  

1ste Gup Hwa-Rang t/m Choong-Moo Chon-Ji t/m Hwa-Rang  

I Dan Choong-Moo t/m Ge-Baek Chon-Ji t/m Choong-Moo 

II Dan Kwang-Gae t/m Juche Chon-Ji t/m Ge-Baek 

III Dan Eui-Am t/m Choi-Yong Chon-Ji t/m Juche 

IV Dan Sam-IL t/m Moon-Moo Chon-Ji t/m Choi-Yong 

Taekwon-Do Vereniging Baukdu 
Eindejaarstoernooi 14 december 

2014 
Sparring en Tuls individueel 



 

 

Sparring 

Elke poule wordt tot en met de finale afgewerkt; aansluitend volgt de prijsuitreiking. 
Overschrijving naar een andere poule wanneer het gewicht of de graduatie niet klopt: € 10,- boete. 

 

Beschermingsmateriaal 
 Verplicht; 

- handbeschermers, gesloten model met open binnenkant, vingers mogen niet uitsteken; 

- voetbeschermers, tenen mogen niet uitsteken; 
- gebitsbeschermer; 

- kruisbeschermer voor mannelijke deelnemers; 

- hoofdbeschermer voor jeugd/junioren. 
 

 Toegestaan; 

- zachte scheen en/of onderarm beschermers; 
 - borstbeschermer voor vrouwelijke deelnemers; 

 - hoofdbeschermer voor senioren. 

 - kruisbeschermer voor vrouwen. 
 

 
Graduatiecategorieën 

B-klasse, 10de en 9de Gup 
B-klasse, 8ste t/m 5de Gup 

A-klasse, 4de Gup t/m I Dan 

AA-klasse, II Dan en hoger 
 

Gewichtscategorieën 
Jeugd meisjes A en B klasse t/m 14 jaar: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg.  

Jeugd jongens A en B klasse t/m 14 jaar: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg. 

 
Junioren dames A en B klasse 15 t/m 17 jaar: -40, -46, -52, -58, -64, +64. 

Junioren heren A en B klasse 15 t/m 17 jaar: -45, -51, -57, -63, -69, +69 kg. 
 

Senioren dames A en B klasse vanaf 18 jaar: -57, -63, +63 kg. 
Senioren heren A en B klasse vanaf 18 jaar: -64, -71, -78, -85, +85 kg. 

 

Categorieën  zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de inschrijvingen kunnen deze  worden aangepast. Minder dan drie 
deelnemers in één  categorie, betekent dat deze deelnemers in overleg met de hoofdleraar van de school bij een andere 

categorie worden ingedeeld.  
 

Wedstrijdduur 

 Jeugd B  en Junior B   : 1x1,5 min.    finale 2x1,5 min. (½ min. pauze)  

 Senior Dames en  Heren B  : 1x2 min.  finale 2x 2 min. (½ min. pauze) 

 Jeugd A en Junioren A   : 1x2 min.  finale 2x 2 min. (½ min. pauze) 

 Senioren Dames en Heren A    : 1x2 min.  finale 2x 2 min. (½ min. pauze) 

 
Wedstrijdsysteem 

 semi-contact 

 B-klasse: punt-stop systeem 

 A-klasse: doorgaand systeem 

 

 
Puntentelling bij het onderdeel Sparring: 

Voor een correct uitgevoerde geoorloofde techniek op een geoorloofd deel van het lichaam geldt:  
1 punt: Handtechniek midden of hoge sectie, Voettechniek midden sectie, Handtechniek gesprongen midden sectie. 
2 punten: Handtechniek gesprongen hoge sectie, Voettechniek hoge sectie, Voettechniek gesprongen midden sectie. 
3 punten: Voettechniek gesprongen hoge sectie, Voettechniek gesprongen achterwaarts gedraaide (180 graden) trap 
midden sectie. 



 

 

4 punten: Voettechniek gesprongen achterwaarts gedraaide (180 graden) trap hoge sectie, Voettechniek gesprongen 
gedraaide (360 graden of meer) trap midden sectie. 
5 punten: Voettechniek gesprongen gedraaide (360 graden) trap hoge sectie. 

 

Zie voor verdere uitleg het TIN wedstrijdreglement op de TIN website: http://taekwondo-international.nl/wp-
content/uploads/2011/10/Wedstrijd-v1.4.pdf 

 
Inschrijfgeld 

€ 15,00 voor deelname aan 1 onderdeel, € 17,50 voor deelname aan 2 onderdelen.  

Het volledige bedrag aan deelnemersgeld en indien van toepassing de scheidsrechters boete, dient uiterlijk 
vrijdag 5 december 2014 op de rekening te staan van Taekwon-Do vereniging Baukdu.  
De rekeninggegevens zijn: 
T.a.v: TAEKWON-DO VERENIGING BAUKDU - Rekeningnummer: NL26 INGB 0007 3749 47, onder vermelding van 
de naam van de school die betaald en Eindejaarstoernooi 2014. 
 
Bij afmelding tot twee dagen voor aanvang van het evenement wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij 

afmelding binnen twee dagen voor aanvang van het evenement dient 100% van het inschrijfgeld te worden voldaan. 

Indien van toepassing wordt het teveel betaalde op de rekening van de betreffende school teruggestort. 
 

De € 5,- borg per coachbadge of coachband dient op 14 december 2014 betaald te worden aan Sabum Johan Groen, voor 
aanvang van het toernooi. Bij teruggave van de coachbadges of coachband krijgt u uw borg weer terug. 

 
Coaches 

Coaches zijn gekleed in trainingspak, zaalsportschoenen en hebben een handdoek bij zich. Tevens dragen zij een 

coachbadge of coachband die bij TV Baukdu voor € 5,00 (borg) is aangeschaft. 
 Per school/vereniging zijn maximaal 4 coaches toegestaan 

 De coach is verantwoordelijk voor een correcte inschrijving, deelname en gedrag van zijn deelnemers. 

 

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 (3de scheidsrechter moet minimaal in het bezit zijn 

 van een geldig scheidsrechter C licentie) 

 
Geleverde scheidsrechters worden geacht gedurende het gehele evenement inzetbaar te zijn. Voor iedere ontbrekende 

of afwezige (zonder passende vervanging) scheidsrechter wordt een vergoeding van € 60,- in rekening gebracht. 
Elke scheidsrechter moet zich bij aanvang en bij het verlaten van het toernooi melden bij de Algemeen hoofdscheidsrechter. 

 
Inschrijfformulier 

Het inschrijfformulier dient vóór 30 november 2014 te worden gemaild naar: info@baukdu.nl 

 
Entreegelden 

 1 t/m 14 jaar € 1,- 

 vanaf 15 jaar € 3,- 

 
Aansprakelijkheid 

Iedere deelnemer en 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 het toernooi opgedane schade en letsel.  
 

 
Wij hopen u op zondag 14 december 2014 in Zoetermeer te mogen begroeten. 

 
Taekwon, 

Taekwon-Do Vereniging Baukdu 

www.baukdu.nl 
info@baukdu.nl 

http://taekwondo-international.nl/wp-content/uploads/2011/10/Wedstrijd-v1.4.pdf
http://taekwondo-international.nl/wp-content/uploads/2011/10/Wedstrijd-v1.4.pdf
mailto:info@baukdu.nl
http://www.baukdu.nl/
mailto:info@baukdu.nl

