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1.

Algemene bepalingen

1.01

Doel

Het scheidsrechters reglement heeft als doel veilige en sportieve Taekwon-Do wedstrijden te
garanderen.

1.02

Werkterrein

Het scheidsrechters reglement is van toepassing op alle Taekwon-Do wedstrijden georganiseerd door
of onder auspiciën van Taekwon-Do International Nederland, afgekort TIN.
Het reglement is geschreven in de hij vorm en kan voor zover van toepassing worden vervangen door
zij.
In alle gevallen waar het scheidsrechters reglement niet in voorziet of in alle gevallen waar twijfel
bestaat over de uitleg van dit reglement, zal de algemeen hoofdscheidsrechter een beslissing nemen.
Als een te nemen beslissing raakvlakken heeft met zaken vernoemd in het wedstrijd- of
coachingreglement dan moet een beslissing gefiatteerd worden door de leden van het Nationaal
Wedstrijd Team van de TIN of door haar aangewezen personen die als zodanig opereren. Deze
beslissing is bindend voor alle partijen.

1.03

Wijzigingen

Wijzigingen van het scheidsrechters reglement moeten goedgekeurd worden door het bestuur van de
TIN en de WSC, middels ondertekening van alle gedateerde stukken door:
-

de voorzitter van de TIN
de vice voorzitter van de TIN
de voorzitter van de WSC

Per wijziging van het scheidsrechters reglement moet worden aangegeven wanneer deze in werking
treedt. Het gewijzigde reglement moet bekend gemaakt worden in een publicatie minimaal drie
maanden voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
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2.

Algemeen scheidsrechters reglement

2.01

Scheidsrechters bevoegdheid

Alleen scheidsrechters met een geldige licentie en scheidsrechters in opleiding mogen ingezet
worden.
Het is niet toegestaan dat een scheidsrechter ook als deelnemer of coach functioneert op hetzelfde
evenement/toernooi.
De voorzitter van de TIN mag in principe niet als scheidsrechter functioneren.

2.02

Beoordeling van wedstrijden

Beoordeling van wedstrijden geschiedt aan hand van het wedstrijd-, coaching- en scheidsrechters
reglement.

2.03

Start en afsluiting van een evenement

Bij aanvang van een evenement stellen alle aanwezige scheidsrechters en deelnemers zich op. Op
teken van de algemeen hoofdscheidsrechter groeten de deelnemers eerst de scheidsrechters en
vervolgens het publiek.
Bij de afsluiting van een evenement stellen de deelnemers zich op en groeten de scheidsrechters en
vervolgens het publiek op teken van de algemeen hoofdscheidsrechter.

2.04

Aanwezigheid

Elke scheidsrechter dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn en
wordt geacht het gehele evenement inzetbaar te zijn.
Een aan een wedstrijdvlak toegewezen scheidsrechter mag het wedstrijdvlak en/of de wedstrijdruimte
niet verlaten zonder toestemming van de mat- c.q. hoofdscheidsrechter.
Een reservescheidsrechter mag de wedstrijdruimte niet verlaten zonder toestemming van de algemeen hoofdscheidsrechter.

2.05

Houding en etiquette

Scheidsrechters dienen zich waardig en zelfbewust te gedragen en elk conflict, verbaal of fysiek, te
vermijden. Scheidsrechters praten enkel met mede scheidsrechters of de WSC over arbitraire zaken.
Scheidsrechters uiten zich niet publiekelijk over de prestaties van deelnemers.

2.06

Kleding en benodigdheden

Elke scheidsrechter dient bij elk evenement:
1. zijn badge zichtbaar te dragen;
2. zich kleden in een marine blauwe pantalon, colbert en stropdas, wit overhemd met lange
mouwen, witte sokken en overwegend wit gekleurde (zaal) gymschoenen;
3. een setje klikkers en stokjes bij zich te hebben
4. een schrijvende pen bij zich te hebben.
Elke aspirant scheidsrechter moet bij elk evenement voldoen aan de punten 2 t/m 4.
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3.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.01

De WSC

De WSC is verantwoordelijk voor:
1. het optimaal functioneren van het scheidsrechters corps.
2. het benoemen per evenement van een algemeen hoofdscheidsrechter.
3. het registreren per evenement van de scheidsrechters opkomst.
4. het opleiden van scheidsrechters
Scheidsrechters zijn verplicht zich te onderwerpen aan de beslissingen van de WSC.
De WSC is bevoegd licenties van scheidsrechters in te trekken op basis van hun gedrag, opkomst of
naar aanleiding van het niet naleven van het scheidsrechters- en/of wedstrijdreglement.
Na een eventueel onderzoek wordt de betrokken persoon schriftelijk op de hoogte gebracht van het
voornemen van de WSC. Een kopie hiervan gaat naar het bestuur. Hierna heeft de betrokken
persoon een maand de tijd om te reageren.
De WSC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de TIN.

3.02

Algemeen hoofdscheidsrechter

De algemeen hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor:
1. het correct en onpartijdig functioneren van alle scheidsrechters;
2. het consistent naleven van het wedstrijd-, coaching- en scheidsrechters reglement;
3. de correcte afhandeling van alle administratieve taken;
4. de afhandeling van protesten;
5. het opstellen en toezending aan de coördinator van de WSC van het verslag van het evenement
binnen 21 dagen na afloop van het evenement indien er bijzonderheden waren;
6. de afhandeling en toezending aan de coördinator van de WSC van alle beoordelingsformulieren,
binnen 21 dagen na afloop van het evenement, indien van toepassing.
7. de communicatie tussen scheidsrechters onderling en tussen de WSC en de scheidsrechters
tijdens het evenement;
8. het maken van de veldindeling van de scheidsrechters
De algemeen hoofdscheidsrechter heeft de bevoegdheid om:
1. naar eigen inzicht scheidsrechters in te delen en te wisselen;
2. corrigerend op te treden om consistente naleving van alle reglementen te garanderen;
3. elke scheidsrechter ter verantwoording te roepen;
4. uitslagen te herzien;
5. het evenement tijdelijk te stoppen.
De algemeen hoofdscheidsrechter moet voldoen aan de volgende eisen:
 moet A-licentiehouder zijn of hiervoor in opleiding;
De algemeen hoofdscheidsrechter is verantwoording verschuldigd aan de WSC.

3.03

Hoofdscheidsrechter

De hoofdscheidsrechter is op het aan hem toegewezen wedstrijdvlak verantwoordelijk voor:
1. het correct en onpartijdig functioneren van alle scheidsrechters aldaar;
2. het consistent naleven van het wedstrijd-, coaching- en scheidsrechters reglement;
3. de correcte afhandeling van alle administratieve taken;
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4. de communicatie tussen scheidsrechters onderling;
De hoofdscheidsrechter heeft de bevoegdheid om op het aan hem toegewezen wedstrijdvlak:
1. naar eigen inzicht scheidsrechters onderling te wisselen;
2. de algemeen hoofdscheidsrechter te verzoeken bij ziekte, ongeval of onbekwaamheid van een
scheidsrechter deze te laten vervangen;
3. de wedstrijd te onderbreken;
4. corrigerend op te treden om consistente naleving van alle reglementen te garanderen;
5. elke scheidsrechter ter verantwoording te roepen;
De hoofdscheidsrechter moet voldoen aan de volgende eisen:
 moet minimaal B-licentiehouder zijn of hiervoor in opleiding;
Per veld wordt er door de algemeen hoofdscheidsrechter een hoofdscheidsrechter aangewezen.

3.04

Matscheidsrechter

De matscheidsrechter is op het wedstrijdvlak waar hij functioneert verantwoordelijk voor:
1. het correct en onpartijdig functioneren van alle hoekscheidsrechters aldaar;
2. het consistent naleven van het wedstrijd-, coaching- en scheidsrechters reglement;
3. het geven van waarschuwingen en minpunten en bij het punt-stop systeem ook de pluspunten;
4. de correcte afhandeling van alle administratieve taken;
5. de communicatie tussen de hoekscheidsrechters onderling en tussen de hoekscheidsrechters en
de hoofdscheidsrechter;
De matscheidsrechter heeft de bevoegdheid om op het aan hem toegewezen wedstrijdvlak:
1. corrigerend op te treden om consistente naleving van alle reglementen te garanderen;
De matscheidsrechter moet voldoen aan de volgende eisen:
 moet minimaal C-licentiehouder zijn of hiervoor in opleiding;

3.05

Hoekscheidsrechter

De hoekscheidsrechter is op het wedstrijdvlak waar hij functioneert verantwoordelijk voor:
1. het consistent naleven van het wedstrijd-, coaching- en scheidsrechters reglement.
2. het toekennen van pluspunten, of aangeven van pluspunten bij het punt-stop systeem
3. het noteren van waarschuwingen en minpunten die door de matscheidsrechter zijn gegeven.
4. het aangeven van onreglementaire handelingen;
De hoekscheidsrechter heeft de bevoegdheid om op het wedstrijdvlak waar hij functioneert:
1. de matscheidsrechter te adviseren corrigerend op te treden om consistente naleving van alle
reglementen te garanderen;
De hoekscheidsrechter moet voldoen aan de volgende eisen:
 moet minimaal D-licentiehouder zijn of hiervoor in opleiding;
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4.

Sparring

4.01

Groetprocedure

Als een bezetting van een wedstrijdvlak het wedstrijdveld betreedt, groet zij:
1. op teken van de matscheidsrechter de hoofdscheidsrechter, indien aanwezig;
2. de matscheidsrechter op teken van de hoekscheidsrechter die het dichtst bij de matscheidsrechter staat opgesteld;
Bij het verlaten van een wedstrijdvlak volgt dezelfde groetprocedure.
Na het oproepen van de deelnemers verzoekt de matscheidsrechter de deelnemers zich op te stellen.
De deelnemers groeten achtereenvolgens op commando van de matscheidsrechter:
1. de hoofdscheidsrechter, indien aanwezig;
2. indien er geen hoofdscheidsrechter is, de matscheidsrechter;
3. elkaar.
Nadat de officiële wedstrijdduur is verstreken verzoekt de matscheidsrechter de deelnemers hun
uitgangspositie in te nemen en volgt de groetprocedure in omgekeerde volgorde.
Als na de officiële wedstrijdduur blijkt dat er een verlenging moet plaatsvinden dan worden de
deelnemers na het uitspreken van de gelijke stand verzocht zich op te stellen. Vervolgens groeten zij
alleen elkaar op teken van de matscheidsrechter.
Na het verstrijken van de wedstrijdduur van de verlenging verzoekt de matscheidsrechter de deelnemers hun uitgangspositie in te nemen. Daarna volgt de normale groetprocedure.
Bij teamwedstrijden groeten beide teams:
1. de hoofdscheidsrechter, indien aanwezig;
2. indien er geen hoofdscheidsrechter is, de matscheidsrechter;
3. elkaar.
Bij de onderlinge wedstrijden geldt de normale groetprocedure.
Na afloop van de ontmoeting groeten beide teams:
1. elkaar;
2. de hoofdscheidsrechter, indien aanwezig.
3. indien er geen hoofdscheidsrechter is, de matscheidsrechter;

4.02

Ongeoorloofde aanvalsdoelen

1. achterhoofd;
2. rug;
3. beneden de band;
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4.03

Geoorloofde technieken

Geoorloofde technieken:
1) voettechnieken:
a) alle voettechnieken
2) handtechnieken:
a) vuiststoot
b) rugkantvuist
c) hamerslag
d) meshand
e) omgekeerde meshand
Ongeoorloofd zijn dus alle overige technieken!

4.04

Punten scoren

Om te scoren moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. het moet een geoorloofde techniek zijn;
2. op een geoorloofd aanvalsdoel;
3. met voldoende kracht, balans en met terugtrekking van de gemaakte techniek;
4. en minimaal met één voet in het wedstrijdveld starten en eindigen.
5. tussen start- en stopsein van de matscheidsrechter

4.05

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden gegeven voor:
1. het aanvallen van een ongeoorloofd aanvalsdoel;
2. het aanvallen met een ongeoorloofde techniek;
3. het zich met beide voeten buiten het wedstrijdvlak begeven;
4. balansverlies (het raken van de grond met een ander lichaamsdeel dan de voeten).
5. de tegenstander vasthouden of inklemmen;
6. duwen met handen, schouder of lichaam;
7. simuleren van pijn;
8. het ontlopen van het gevecht;
9. drie of meer opeenvolgende stoten;
10. herhaaldelijk pretenderen gescoord te hebben door de arm omhoog te doen;
11. toekeren van de rug;
12. onnodig praten tijdens de wedstrijd;
13. het niet opvolgen van de aanwijzingen van de matscheidsrechter;
14. ongecontroleerde manier van strijden;
15. tijdrekken.
Iedere drie waarschuwingen resulteren in 1 punt aftrek.
Bij verlenging vervallen alle waarschuwingen.

4.06

Minpunten (gele kaart)

Minpunten worden gegeven voor:
1. het raken van een ongeoorloofd aanvalsdoel;
2. het raken middels een ongeoorloofde techniek;
3. te hard contact;
4. het werpen van de tegenstander;
5. het aanvallen van een tegenstander op de grond;
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6. aanval van een tegenstander voor het start- of na het stopcommando van de scheidsrechter
7. het beledigen van de tegenstander, coaches en/of officials;
Onvoorzien
Indien zich gevallen voordoen, die niet nader omschreven zijn als waarschuwing of minpunt, is de
hoofd- en/of matscheidsrechter gemachtigd naar de aard van het gepleegde feit een bestraffing toe te
kennen.

4.07

Diskwalificatie (rode kaart)

Een deelnemer wordt gediskwalificeerd indien:
1. er spraken is van wangedrag tegen deelnemer, coach en/of officials;
2. deze handelingen verricht van een dermate ernstige aard dat het een gevaar oplevert voor de
tegenstander en/of voor zichzelf;
3. het moeten opgeven van de tegenstander door een handeling zoals omschreven in artikel 4.06
Minpunten, voor zover van toepassing;
4. deze zich herhaaldelijk onsportief gedraagt;
5. herhaaldelijk niet luisteren naar de matscheidsrechter;
6. de deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol;

4.08

Verloren partij

Een partij wordt als verloren beschouwd in het geval van:
1. beslissing door de mat- en/of hoofdscheidsrechter;
2. technische opgave;
3. het niet voldoen aan de eisen m.b.t. kleding en/of equipement (2 minuten hersteltijd);
4. het niet op tijd aanwezig zijn;
5. een punten verschil van tien (10) of meer bij het punt-stop-systeem.
6. drie gele kaarten aan dezelfde deelnemer zijn toegekend gedurende dezelfde partij.

4.09

Blessures

1.
2.
3.
4.

elke deelnemer heeft in principe recht op 3 minuten blessure behandeling per partij.
de matscheidsrechter bepaald de aanvang en het einde van de blessuretijd.
de medische dienst geeft aan of de partij beëindigd moet worden.
indien de blessuretijd in totaal langer is dan 3 minuten zal de partij beëindigd worden en wordt er
afhankelijk van de oorzaak een winnaar aangewezen.
5. is de oorzaak van de blessure onbekend dan geldt de puntenstand tot dan toe.
Opgave door blessure houdt in dat de geblesseerde deelnemer niet meer verder mag op dit
onderdeel.

4.10

Wedstrijdleiding

De hoofdscheidsrechter toetst tijdens de partij of alle reglementen door de matscheidsrechter en
hoekscheidsrechters in acht worden genomen.
De leiding tijdens een partij is in handen van de hoofdscheidsrechter, indien niet aanwezig van de
matscheidsrechter.
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4.11

Toekennen van pluspunten

Bij partijen volgens het punt-stop systeem zijn de hoekscheidsrechters van dat veld verantwoordelijk
voor het aangeven van pluspunten. De matscheidsrechter is verantwoordelijk voor het toekennen van
de pluspunten.
Indien de mat- of een hoekscheidsrechter een punt waarneemt onderbreekt de matscheidsrechter de
partij.
Indien minimaal twee hoekscheidsrechters het punt aangeven wordt het punt toegekend aan de
betreffende deelnemer.
Bij het doorgaand systeem is elke hoekscheidsrechter verantwoordelijk voor het toekennen van
pluspunten

4.12

Startpositie na onderbreking door de matscheidsrechter

Beide deelnemers gaan daar verder waar ze stonden toen de matscheidsrechter de partij onderbrak.
Indien een deelnemer buiten het veld is gekomen mag deze weer 1 meter binnen het veld starten.

4.13

Bepalen van de winnaar bij het doorgaand systeem

Indien er niet met computers wordt gewerkt zal bij het doorgaand systeem de matscheidsrechter, aan
het eind van de partij, aan de hoekscheidsrechters vragen om de kleur met de hoogste score aan te
geven.
De matscheidsrechter telt het aantal rode en blauwe en bepaalt hieruit de winnaar.
De kleur met het grootste aantal is winnaar.
Verder geldt dat er bij minimaal twee scheidsrechters dezelfde kleur de hoogste score moet hebben
om tot een winnaar te komen.
Is dat niet het geval, dan is er spraken van een gelijke stand.
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5.

Tuls en speciale technieken

5.01

Tuls

Als een bezetting van een wedstrijdvlak het wedstrijdveld betreedt of verlaat groet zij het wedstrijdvlak
op teken van de matscheidsrechter.
Na het oproepen van de deelnemer(s) door de WSC verzoekt de matscheidsrechter de deelnemer(s)
zich op te stellen. De deelnemer(s) groet(en) op commando van de 'oproep' scheidsrechter de
scheidsrechters.
Na afloop van de tul verzoekt de matscheidsrechter de deelnemer(s) hun uitgangspositie in te nemen
en de deelnemer(s) groet(en) op zijn commando de scheidsrechters.

5.02

Speciale technieken

Als een bezetting van een wedstrijdvlak het wedstrijdveld betreedt of verlaat groet zij het wedstrijdvlak
op teken van de matscheidsrechter.
Procedure:
1. groeten scheidsrechters
2. gevechtstand aannemen
3. eventueel een testpoging zonder de plank aan te raken
4. uitvoeren gevraagde techniek
5. gevechtstand aannemen
6. groeten scheidsrechters
Tussen de beide gevechtstanden mag 30 seconden zitten.
Een meer dan 45o verplaatste plank, of gebroken plank is 3 punten.
Een minder dan 45o verplaatste plank, of half gebroken plank is 1 punt.

5.03

Breektechnieken

Breektechnieken dienen uit stand te worden uitgevoerd. Uit stand wil zeggen met beide voeten op de
grond.
Procedure:
1. groeten scheidsrechters
2. gevechtstand aannemen
3. maximaal éénmaal meten zonder de plank aan te raken
4. uitvoeren gevraagde techniek
5. gevechtstand aannemen
6. groeten scheidsrechters
Tussen de beide gevechtstanden mag 30 seconden zitten.
Breekplanken worden door de organisatie beschikbaar gesteld.
Elke gebroken plank is 3 punten.
Elke half gebroken plank is 1 punt.
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6.

Bezetting per wedstrijdveld

6.01

Sparring

Per wedstrijdveld moeten er minimaal:
 vier hoekscheidsrechters, een matscheidsrechter, een jury lid, een tijdwaarnemer en een
registratie lid aanwezig zijn. Een persoon achter de tafel kan meerdere rollen vervullen.
Een wedstrijdveld kan ook zonder jury lid functioneren, dan zal de matscheidsrechter het
wedstrijdveld leiden.
In overleg met de WSC kan er een uitzondering gemaakt worden door op het wedstrijdveld een
matscheidsrechter en twee hoekscheidsrechters te zetten.
In dit geval zitten de beide hoekscheidsrechters aan de kant van de jurytafel.

6.02

Tuls

Per wedstrijdveld moeten er:
*
bij voorrondes drie of vijf scheidsrechters aanwezig zijn;
*
bij finales vijf scheidsrechters aanwezig zijn.
Bij teamwedstrijden mogen er vier scheidsrechters aanwezig zijn omdat een gelijkspel mogelijk is.

6.03

Speciale technieken

Per evenement wordt er per speciale techniek een scheidsrechterbezetting vastgesteld.
Minimaal 3 en maximaal 5 scheidsrechters, voorzien van rode en blauwe vlaggen
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7.

Afhandeling van protesten

Zolang de algemeen hoofdscheidsrechter nog geen beslissing genomen heeft m.b.t. een protest
mogen er geen partijen starten die beïnvloedt kunnen worden door de uitslag van het protest.
Wordt het protest tijdens de partij ingediend, dan wordt de partij stil gelegd.
Er wordt pas verder gegaan na de beslissing van de algemeen hoofdscheidsrechter.

7.01

Indienen van een protest

Zie coaching reglement 2.6

7.02

Het invullen van een protestformulier

Het protestformulier dient te worden ingevuld door de coach en de hoofdscheidsrechter.
De hoofdscheidsrechter geeft het formulier en de € 100,- aan de algemeen hoofdscheidsrechter.

7.03

De afhandeling van het protest

De algemeen hoofdscheidsrechter kan mondelinge toelichting vragen aan de scheidsrechters van het
betreffende veld en/of aan de indiener van het protest.
Hierna neemt hij een beslissing en deelt deze mede aan de hoofdscheidsrechter en aan de indiener
van het protest.
Deze beslissing is bindend.
Als de indiener in het gelijk wordt gesteld dan wordt de € 100,- terugbetaald.
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Bijlage I.

Koreaanse benamingen

Koreaans

betekenis

Charyot
Kyong Yae
Jun Bi
Si Jak
He Chyo
Gaesok
Gu Man
Jung-Ji
Hong
Chong
Ju Ui
Gam Jom
Sil Kyok
Il Hae Jon
Yi Hae Jon
Sam Hae Jon
Yon Jang Jon
Duk Jom Jon
Chida
Sung
Mu-Sung

gereed stand
groeten
gevechtshouding
start
stop (uit elkaar)
doorgaan
einde (opstellen)
tijd stop
rood (eerst opgeroepen)
blauw
waarschuwing
minpunt
diskwalificatie
eerste ronde
tweede ronde
derde ronde
verlenging
eerste score
verliezer
winnaar
onbeslist
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Bijlage II.
Handelingen voor het aanduiden van
waarschuwingen
aanvallen op een ongeoorloofd doel
aanval naar het betreffende doel laten zien
aanvallen met een ongeoorloofde techniek
de ongeoorloofde techniek laten zien
tegenstander vasthouden of inklemmen
de rechterarm voor zich uitstrekken, met de handpalm naar boven, daarna de
hand in een grijpbeweging naar zich toe trekken
ontlopen van het gevecht
wegloop beweging maken in tegengestelde richting van de
overtreder
toekeren van de rug
kort rug toekeren
buiten het wedstrijdvlak begeven
de arm aan de zijde van de overtreder voor zich uit strekken met de handrug naar
boven en vervolgens in een cirkelbeweging de hand omdraaien in de richting van
de overtreder
simuleren van pijn
beide handen voor het gezicht brengen en afdraaien in tegengestelde
richting van de overtreder
duwen met hand(en), schouder of lichaam
beide handpalmen naar voren gericht, de vingertoppen omhoog, vanaf
de borst naar voren bewegen in de richting van de overtreder
balansverlies
door de knieën veren en daarbij met de handen, aan de zijde van de overtreder,
opzij van de knieën, handpalmen naar beneden, neerwaarts
bewegen
ongecontroleerde manier van strijden
beide vuisten om elkaar heen draaien
tijdrekken
tweemaal beide vuisten op borsthoogte naar elkaar
toebrengen
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Bijlage III.

Handelingen voor het aanduiden van minpunten

raken van een ongeoorloofd aanvalsdoel
laat het raken van het ongeoorloofde doel zien
raken van de tegenstander met een ongeoorloofde techniek
laat de ongeoorloofde techniek zien
te hard contact
de vuist krachtig in een open handpalm stoten
aanvallen van een tegenstander terwijl deze zich op de grond bevindt
door de knieën veren met de handen opzij en de handpalm naar beneden;
opkomen en vervolgens een schopbeweging maken
doorgaan na stopteken of starten voor het startteken van de matscheidsrechter
stop-beweging maken gevolgd door een stoot- of schopbeweging afhankelijk van de handeling
onsportief gedrag tegen tegenstander, coaches en/of officials
mondeling
niet opvolgen aanwijzigen matscheidsrechter
mondeling
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Bijlage IV.

Diploma’s en licenties van T.I.N. Scheidsrechters

Om de behaalde licenties te behouden dient men, buiten de bij de specifieke licenties aangegeven
zaken, tenminste eenmaal in de twee jaar een opfriscursus te volgen bij de TIN.

D-diploma:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan het volgende punten.
1. Minimaal in het bezit zijn van de 4e Gup Taekwon-Do en minstens 18 jaar oud zijn.
2. Minstens één landelijke technische- en één wedstrijd training gevolgd hebben na de cursusdag.
3. Geslaagd zijn voor het schriftelijk examen voor het D-diploma.

D-licentie:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan de volgende punten.
1. In het bezit zijn van het D-diploma.
2. Aan drie wedstrijden als hoekscheidsrechter hebben meegedaan met een voldoende beoordeling,
binnen twee jaar na het behalen van het D-diploma.
Behouden:
3. Om de D-licentie te behouden dient hij/zij bij tenminste twee evenementen per kalenderjaar
beoordeeld te zijn met een voldoende.
4. Minstens één landelijke technische training volgen per jaar.
5. Bij het niet behalen van twee voldoendes per kalenderjaar wordt in principe de licentie ingetrokken en moet men opnieuw voldoen aan punt 2

C-diploma:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan de volgende punten.
1. In het bezit zijn van de D-licentie en van minimaal de I Dan Taekwon-Do.
2. Twee opeenvolgende jaren viermaal jaarlijks als hoekscheidsrechter hebben gefunctioneerd en
als 'voldoende' zijn beoordeeld.
3. Minstens één landelijke technische- en één wedstrijd training gevolgd hebben na de cursusdag.
4. Geslaagd zijn voor het schriftelijk examen voor het C-diploma.

C-licentie:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan de volgende punten.
1. In het bezit zijn van het C-diploma.
2. Aan drie wedstrijden als matscheidsrechter hebben meegedaan met een voldoende beoordeling,
binnen een jaar na het behalen van het C-diploma.

Behouden:
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3. Om de C-licentie te behouden dient hij bij tenminste drie evenementen per kalenderjaar beoordeeld te zijn als actief mat- en hoekscheidsrechter met een voldoende.
4. Minstens één landelijke technische training volgen per jaar.
5. Indien men niet voldoet aan punt 3 wordt in principe de licentie ingetrokken, men valt dan terug
naar de D-licentie en moet opnieuw voldoen aan de praktijkopleiding van punt 2.

B-licentie:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan de volgende punten.
1. In het bezit te zijn van de C-licentie en minimaal de II Dan Taekwon-Do.
2. De officiële ITF-opleiding volgen
Behouden:
Voldoen aan de ITF-eisen voor het behoud van de licentie.

A-licentie:
Behalen: hiervoor dient men in principe te voldoen aan de volgende punten.
1. In het bezit te zijn van de B-licentie en minimaal de IV Dan Taekwon-Do.
2. De officiële ITF-opleiding volgen
Behouden:
Voldoen aan de ITF-eisen voor het behoud van de licentie.

Algemeen:
1. Men dient lid te zijn van de TIN.
2. De Taekwon-Do graad moet een TIN-graad zijn.
3. Indien een licentie meer dan twee jaar is verlopen, is het ter beoordeling van de WSC of de
betreffende persoon een opfrissings-cursus moet volgen alvorens hij aan de praktijkopleiding kan
gaan beginnen voor de betreffende licentie.
4. De WSC behoudt zich het recht voor om van bepaalde 'toelatingseisen' af te wijken, mits dit het
scheidsrechteren in het algemeen ten goede komt,
5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar onduidelijkheid bestaat over de uitleg beslist
het Hoofdbestuur.
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