
Sporthal Nieuw Welgelegen 
Grebbenberglaan 13, 3527 VX Utrecht 

Inschrijving voor 17 september 2017 

Organisatie:   Sahyun James Tjin-A-Ton & Liesbeth Willems 

E-mail:    info@itf-taekwondo.nl 
Tel:     +31 6 54 277 369 
Website    www.itf-taekwondo.nl 
Inschrijving Sportdata www.sportdata.org (TAEKWONDO > ITF Events >ITF Battle) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Zondag 1 oktober 2017 

SPARRING, NON CONTACT, TULS 
& 

HOOGTESPRONG, Pre-Arranged 

Jeugd, Junioren en Senioren 

i.s.m. ITF-Nederland, de Master series, Sportdata elektronisch systeem 

mailto:info@itf-taekwondo.nl
http://www.itf-taekwondo.nl/
http://www.sportdata.org/
http://www.itf-taekwondo.nl/
http://www.sportdata.org/


 

Datum:  
Zondag 1 oktober 2017 

Zelfde Locatie, met genoeg parkeerruimte!  

 
Plaats/tijdsindeling:  

Sporthal Nieuw Welgelegen 
Grebbenberglaan 13 
3527 VX Utrecht 
 
Sporthal open:     08.00 uur  
Meten en wegen Jeugd,Junioren en senioren       08.15-09.00 
uur 
Scheidsrechter meeting:              08.30-09.00 
uur  

Coachmeeting     09.00u 
Opening:       09.15 uur  
Start Tuls voor alle klassen             09.30 uur  
 
Let op: iedereen moet langs de weging ook diegene die alleen mee doen aan Tuls/Hoogtesprong voor 

een stempel op het wedstrijdkaart. Geen stempel = geen deelname. 
Verder moet iedereen in de gewichtsklasse waarvoor men zich heeft opgegeven daaraan voldoen.  
Ondergewicht wordt ook niet toegestaan. Men heeft maximaal dobok broek en t-shirt aan. 

 
Wedstrijdduur sparring: 
Jeugd non contact    1 x 1 minuut 
Jeugd      1 x 1,5 minuut  
Verlenging      1 x 30 sec. hierna golden point 
Junior/Senior B Klasse:    1 x 2 minuten  
Junior/Senior A Klasse:    1 x 2 minuten 

Verlenging      1 x 1 minuut, hierna golden point 
Matgrootte:     6x6 m   
(De organisatie heeft het recht de wedstrijdtijd/reglement indien nodig aan te passen)  

 

Noncontact sparring: 

- Geen contact, wel actie-reactie dus reageren op de tegenstander 
- Zonder beschermers 
- Er wordt gekeken naar de technische uitvoering, originaliteit en inzet 
- Zoals bij het normale sparring alleen op de toegestane raakvlakken 

 

Indeling:  
A klasse: vanaf 4e gub en hoger   (doorgaand systeem sparring)  
B klasse: vanaf 7e t/m 5e gup        (punt-stop systeem sparring) 
C klasse: alleen bij Sparring 10 t/m 8e gup  (punt-stop systeem)  

Hoogte sprong: Let op bij hoogte sprong is A klasse 4e gub+ en B klasse 10e gub t/m 5e gub. 
Pre-arrangend: alleen A klasse (juniors en seniors ) v/m gemengd is toegestaan. 
 
-Er zijn klassen voor jeugd/junioren en senioren 
-Indeling in lengte/gewichtsklassen  

-Bij het sparren kan er alleen maar meegedaan worden aan contact OF non contact. 
-Knock-out systeem ( 1 x 3e plaats, behalve bij hoogte sprong 1 prijs)  
-Heren en dames zijn aparte klassen en alle ITF doboks zijn toegestaan. 

 
 

 



 
Leeftijdsklassen:  
Jongens: tot en met 13 jaar  

Meisjes:  tot en met 13 jaar  
Junioren Dames: 14 / 15 / 16 en 17 jaar  
Junioren Heren:   14 / 15 / 16 en 17 jaar  
Senioren Dames: vanaf 18 jaar en Senioren Heren: vanaf 18 jaar 

 

Lengte klassen jeugd:  
Meisjes:  -130, -140, -150, -160, -170, +170  
Jongens: -130, -140, -150, -160, -170, +170  
Non contact sparring: -110 ,-120, -130, - 140cm, +140cm 

 

Gewichtsklassen Sparring:  
Junioren dames : -45, -50, -55, -60, -65 kg, +65 kg 
Junioren heren  : -50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg 
Senioren dames: -50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg 

Senioren heren : -57, -63, -70, -78, -85 kg, +85 kg 
 
Ompoulen kost na de deadline (24 september) € 20,- per wijziging. 
 

Tuls:  
Tuls : 10e t/m 7e Gup, 6e t/m 4e Gup, 3e t/m 1e Gup 
       : 1e Dan, 2e Dan, 3e Dan, 4e Dan en hoger 
 
Twee deelnemers lopen steeds 1 verplichte Tul gekozen door de jury tegen elkaar  gekleurde banders. 
Twee deelnemers lopen steeds 1 verplichte Tul gekozen door de jury tegen elkaar  zwarte banders. 

 
- 10 - 9 gup          :    t/m Chon-Ji, inclusief Saju Jirigu en Saju Makgi 
- 8 gup : t/m Dan-Gun 
- 7 gup : t/m Do-San 
- 6 gup : t/m Won-Hyo 
- 5 gup : t/m Yul-Gok 

- 4 gup : t/m Joong-Gun 
- 3 gup : t/m Toi-Gye 
- 2 gup : t/m Hwa-Rang 
- 1 gup :  t/m Choong-Moo 
- 1 dan : t/m Ge-Baek 

- 2 dan : t/m Juche 
- 3 dan : t/m Choi-Yong 
- 4 dan en hoger : t/m Moon-Moo 
 
Let op: Er wordt door de jury bij het kiezen van de verplichte tul, altijd gekeken naar de laagste 

           gupgraad van de twee deelnemers. Klassen worden samengevoegd. 
 

Hoogte sprong ( Nopi Chagi), schaar techniek verplicht 

 

Klasse Lengte (cm) Starthoogte A-klasse (cm) Starthoogte B-klasse (cm) 

Jeugd Meisjes -140 160 170 

 -160 170 180 
 +160 180 190 

Jeugd Jongens -140 170 180 

 -160 180 190 

 +160 190 200 

Junior Dames - 210 220 

Junior Heren - 220 240 
Senior Dames - 220 230 

Senior Heren - 240 250 

 
Er is alleen een prijs voor de nummer 1, de echte winnaar. 



 
Scheidsrechters:  
Blauwe/zwarte broek en jasje, witte lange mouw blouse, blauwe stropdas, witte sokken en ook witte 

gympen.  
Scheidsrechters bezitten minimaal de 4e gup Taekwon-Do en 15+ jaar. Bondspas verplicht 
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 iedere ontbrekende, afwezige (zonder passende vervanging) of voortijdig 

vertrekkende scheidsrechter wordt achteraf een vergoeding van € 75,- in rekening gebracht. 

Coaches (alleen in trainingspak en met handdoek):  
1 tot en met 5 deelnemers:            1 coach 
6 tot en met 10 deelnemers:  2 coaches 
11 tot en met 15 deelnemers:  3 coaches 
vanaf 16 deelnemers:   4 coaches 

 

Regels:  
-Semi-contact individueel punten:  

a. 1 punt voor alle hand technieken op hoofd en borst;  
b. 2 punten voor alle trappen op de borst;  
c. 3 punten voor alle trappen op het hoofd.  

-Geen open handschoenen of bokshandschoen toegestaan, idem b.v. te dunne zwarte “Kwon” safety’s. 
-Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan. 
-Hoofdbeschermer bij het sparren is voor IEDEREEN verplicht evenals een transparant bitje. 
-Semi-contact individueel sparring (ITF-Taekwon-Do Wedstrijdreglement)  

-Tuls afvalsysteem d.m.v. handopsteken  
 
Punten/waarschuwingen/minpunten/diskwalificatie kunt u vinden op de volgende site :  
 
http://www.tkd-itf.org/competition/rules-regulations/ 
metname 2015  

http://www.tkd-itf.org/wp-content/uploads/2014/10/2015-Appendix-3-Official-
Handsignals-January-20.pdf 
 
Waarschuwingen en minpunten zie appendix 3, ITF wedstrijdreglement 
Let op: elkaar vasthouden/vastpakken is nu een minpunt, verder wordt een aanval op een legaal tref 

vlak als die eenmaal is ingezet en de tegenstander draait waardoor hij /zij geraakt wordt op bv. de rug 
niet bestraft. 
http://www.tkd-itf.org/wp-content/uploads/2014/10/Ammendments-2015-Mar-13.pdf 
 
Door deelname gaat een ieder akkoord met de regelementen. In geval van een protest (binnen 5 min. 

schriftelijk, formulier WOC tafel € 75,00) heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid. 

 
Inschrijfgeld:  
1 onderdeel   € 25,- 

2 onderdelen    € 30,-   
3 of meer onderdelen € 35,- 
Restitutie van de berekende inschrijfgelden zal niet plaatsvinden. 

 

Inschrijfgeld overmaken:  
Het totaalbedrag moet zondag 24 september 2017 op de rekening staan. Maak het geld (te vinden 

onder “Registration” > “My current entries/my payment”) over naar  

rekeningnummer IBAN NL58 INGB 00010180 58 t.n.v. I.T.F. Nederland te Groningen.  

Entree:  €5,-  per persoon. 

http://www.tkd-itf.org/competition/rules-regulations/
http://www.tkd-itf.org/wp-content/uploads/2014/10/2015-Appendix-3-Official-Handsignals-January-20.pdf
http://www.tkd-itf.org/wp-content/uploads/2014/10/2015-Appendix-3-Official-Handsignals-January-20.pdf


 
Pers en Promotiemateriaal 
Promotiemateriaal in welke vorm dan ook niet toegestaan. 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. 

 

Inschrijven vóór zondag 17 september 2017 
 
James Tjin-A-Ton & Liesbeth Willems 
+31(0)6-54277369 (Master James) 

E-mail: info@itf-taekwondo.nl 
 
De inschrijving zal verlopen via Sportdata: 
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=75#a_eventhead 

 
- Deadline inschrijven: 17 september 2017.  
- Deadline betaling: 24 september 2017. Tot de betalingsdeadline kunnen nog kosteloos wijzigingen 
worden doorgevoerd. Vanaf 24 september wordt € 20,- per wijziging gerekend en vindt geen restitutie 
van de inschrijfgelden meer plaats. 

 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. 

 
Overall Beker: 
Ook dit jaar is er een overal Beker maar deze wordt alleen uitgereikt als er maar één club echt de beste 
is, maw niet bij een gelijk aantal punten. 

 
Organisatie: 
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN 
Sahyun James Tjin-A-Ton & Liesbeth Willems 
Tel: +31-(0)6 54 277 369  
E-mail: info@itf-taekwondo.nl  
Web: www.itf-taekwondo.nl 

 
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 opgedaan schade/letsel ten gevolge van onzorgvuldig handelen. Mocht vanwege 

verwijtbaar gedrag de organisator aansprakelijk zijn dan gaat de aansprakelijkheid niet het maximum 
te boven van de door Taekwon-Do IN NAE DO KWAN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Door 
deelname gaat men hiermee akkoord en de regels die gelden op het toernooi. 
 

Route: 

Het snelst bent u er vanaf : 
- afrit 8 A2 wel al vanaf de snelweg steeds rechts aanhouden de rondweg Papendal/Jaarbeurs 
- de Fly-over. Bij de verkeersplein 24 oktoberplein, rechtdoor richting Centrum-Jaarbeurs 
- Na 500m de Shell tankstation aan de rechterkant, direct naar rechts Overste den Oudenlaan 

in.Verkeerslicht rechtdoor, dan ziet u al de sporthal rechts t.o. Holland casino liggen. 

- 1e straat rechts Grebbenberglaan ziet u de sporthal Nieuw Welgelegen  

 
Vanaf Arnhem: 

- Aanhouden Ring Utrecht-Nieuwegein (steeds rechts aanhouden op de rondweg) Steeds rechts 

aanhouden Ring Utrecht Hierna afslag Jaarbeurs/ centrum en verder zie hierboven. 
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