
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum  : Zaterdag 13 mei 2017 
Locatie  : Sporthal ’t Huiken, Lange Wijden 33, 8081 VS  Elburg 
Verzamelen : 08.30 uur (deelnemers i.v.m. weging) 

: 08.45 uur (scheidsrechters i.v.m. briefing) 
Aanvang  : 09.30 uur 
 
 

TULS 
 
CATEGORIEËN 

Jeugd meisjes t/m 13 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup en hoger 
Jeugd jongens t/m 13 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup en hoger 

Junioren dames 14 t/m 17 jaar : 10de en 9de Gup / 8ste en 7de Gup / 4de Gup t/m 1ste Dan / 2de Dan en hoger 

Junioren heren 14 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. Indien mogelijk worden er aparte poules 
opgesteld voor deelnemers vanaf 35 jaar.  
 

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 met een verliezersronde (bij 3 mensen in de poule een halve competitie). 
 

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 t/m Dan-Gun Chon-Ji t/m Do-San 

7de Gup Chon-Ji t/m Do-San Chon-Ji t/m Won-Hyo 

6de Gup Chon-Ji t/m Won-Hyo Chon-Ji t/m Yul-Gok 

5de Gup Chon-Ji t/m Yul-Gok Chon-Ji t/m Joong-Gun 

4de Gup Chon-Ji t/m Joong-Gun Chon-Ji t/m Toi-Gye 

3de Gup Chon-Ji t/m Toi-Gye Chon-Ji t/m Hwa-Rang 

2de Gup Chon-Ji t/m Hwa-Rang Chon-Ji t/m Choong-Moo 

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



GEWICHTSCATEGORIEËN 

Jeugd meisjes t/m 14 jaar : -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg.  
Jeugd jongens t/m 14 jaar : -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60 kg. 
Junioren dames t/m 17 jaar : -40, -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg. 

Junioren heren t/m 17 jaar : -45, -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg. 
Senioren dames vanaf 18 jaar : -45, -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg. 

Senioren heren vanaf 18 jaar : -50, -57, -64, -71, -78, -85, +85 kg. 

Categorieën zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de inschrijvingen. Indien mogelijk worden er aparte poules 
opgesteld voor deelnemers vanaf 35 jaar. Exacte gewichten opgeven! Overschrijving naar andere poule wanneer het 
gewicht en/of graduatie niet klopt: € 10,00 boete. 
 

WEDSTRIJDDUUR 
Jeugd    : 1 x 1,5 min. / verlenging: 1 x 1,0 min. – hierna golden point / finale: 2 x 1,0 min. 

Junioren en Senioren  : 1 x 2,0 min. / verlenging: 1 x 1,0 min. – hierna golden point / finale: 2 x 1,5 min.  

 
WEDSTRIJDSYSTEEM 

B-klasse: punt-stop systeem. A-klasse: doorgaand systeem. De poules worden opgesteld met een verliezersronde 
(bij 3 mensen in de poule een halve competitie). 

 

PUNTENTELLING / WAARSCHUWINGEN 
Puntentelling zoals beschreven in het wedstrijdreglement van Taekwon-Do International Nederland (versie 1.6, 

hoofdstuk 3.12). Waarschuwingen en minpunten zoals beschreven in het scheidsrechtersreglement van Taekwon-Do 
International Nederland (versie 1.6, hoofdstuk 4). Zie http://tin-itf.org/reglementen/. 

 
BESCHERMINGSMATERIAAL 

Verplicht voor allen: mondbeschermer, handbeschermers (gesloten model met open binnenkant, vingers mogen niet 

uitsteken), voetbeschermers (tenen mogen niet uitsteken) en een hoofdbeschermer. Mannelijke deelnemers dienen 
onder de dobok een kruisbeschermer te dragen. Optioneel voor allen: zachte scheenbeschermers. Dames mogen 

onder de dobok een borstbeschermer dragen. 
 

INSCHRIJFGELD 

€ 17,50 voor deelname aan 1 onderdeel, € 20,00 voor deelname aan 2 onderdelen. Het inschrijfgeld dient vóór 6 mei 
2017 via bank betaald te zijn op rekening NL23 ABNA 0421 3711 53 t.n.v. C.S. Martowirono, onder vermelding van 

“[schoolnaam] ONWV 2017”. Indien er niet is betaald, is deelname niet mogelijk. 
 

AANSPRAKELIJKHEID  

Iedere deelnemer 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. 

 
COACHES 

Per sportschool max. 5 coaches. Graag al uw coaches vermelden op het inschrijfformulier. Coaches krijgen een 
coachband in bruikleen. Per coach dient voor aanvang van het evenement € 5,00 borg te worden voldaan. Deze wordt 

terugbetaald bij teruggave van de coachbanden. Coaches dienen gekleed te zijn in trainingspak en zaalsportschoenen. 

 
SCHEIDSRECHTERS 

Geleverde scheidsrechters dienen minimaal 18 jaar te zijn, in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterlicentie 
en zij worden geacht gedurende het gehele evenement inzetbaar te zijn. Scheidsrechters dienen hun eigen rode en 

blauwe klikkers en stokjes bij zich te hebben. Bij onvoldoende levering wordt een boete van € 50,00 in rekening 

gebracht per ontbrekende scheidsrechter. Minimale levering per elke deelnemende school: 
 t/m 8 deelnemers  1 scheidsrechter; 

 t/m 15 deelnemers  2 scheidsrechters; 

 bij 16 of meer deelnemers 3 scheidsrechters. 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 26 april 2017 te zijn gemaild naar: info@tkdweb.nl. Denk aan de mei vakantie! 

 
ENTREEGELDEN 

De entree voor toeschouwers tot en met 10 jaar is gratis. Voor toeschouwers vanaf 11 jaar is de entree € 3,00 p.p. 

 
Wij hopen u op zaterdag 13 mei a.s. in Elburg te mogen begroeten. 

 
Namens Taekwon-Do School Martowirono, 

Claudia Martowirono & Raymond Eikema. 

mailto:info@tkdweb.nl

