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Dit reglement is goedgekeurd door de onderstaande personen en als zodanig goedgekeurd voor 
gebruik bij wedstrijden van en onder auspiciën van Taekwon-do International Nederland (TIN) 
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1. Algemene bepalingen 
 

1.01 Doel 

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

1.02 Werkterrein 

Het coach reglement is van toepassing op alle Taekwon-Do wedstrijden georganiseerd door, of onder 
auspiciën van Taekwon-Do International Nederland, afgekort TIN. 
 
In alle gevallen waar het coach reglement niet in voorziet of in alle gevallen waar twijfel bestaat over 
de uitleg van dit reglement, zullen leden van het Nationaal Wedstrijd Team van de TIN of door haar 
aangewezen personen die als zodanig opereren en de algemeen hoofdscheidsrechter een beslissing 
nemen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 
 

1.03 Wijzigingen 

Wijzigingen van het coach reglement moeten goedgekeurd worden door het bestuur van de TIN en 
de WOC, middels ondertekening van alle gedateerde stukken door: 
 
- de voorzitter van de TIN 
- de secretaris van de TIN 
- de voorzitter van de WSC 
 
Per wijziging van het coach 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. 
 
 

1.04 Definitie 

Coachen: Het begeleiden van deelnemers tijdens deelname aan wedstrijden. De coach mag de 
deelnemer aanwijzingen geven die zijn prestatie kunnen verbeteren. De coach dient 
zich volgens algemeen geldende omgangsnormen te gedragen teneinde het verloop 
van de wedstrijd te bespoedigen. 
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2. Reglement 
 

2.01 Inschrijvingen 

De naam van de coach of de namen van de coaches moeten voor aanvang van de wedstrijden 
bekend zijn bij de leden van de WSC of de door haar aangewezen personen die als zodanig fungeren 
en bij de algemeen hoofdscheidsrechter. Wijzigingen van coaches moeten bij de leden van het WSC 
of door haar aangewezen personen die als zodanig fungeren voor aanvang van de wedstrijden 
worden aangemeld. 
 

2.02 Verantwoordelijkheden 

De coach is vanaf één uur voor de aanvang van het evenement tot één uur na afloop van het 
evenement verantwoordelijk voor de gedragingen van diens deelnemers. 
 

2.03 Weging van deelnemers 

De coach moet bij de weging van de deelnemers aanwezig zijn. 
 

2.04 Uitsluiting van het recht om te coachen 

Uitsluiting van het recht om te coachen geschiedt wanneer:  
1. de persoon niet voldoet aan de leeftijdseis van minimaal 18 jaar. 
2. de persoon geen lid is van de TIN. 
3. de persoon lid is van het hoofdbestuur van de TIN of de WSC, tenzij het bestuur hier ontheffing 

voor geeft. 
4. de persoon zelf ook deelnemer is aan het betreffende wedstrijdonderdeel. 
5. de verschuldigde gelden van de coach aan de leden van de WSC of door haar aangewezen 

personen die als zodanig fungeren, niet zijn voldaan. 
6. de persoon tijdens het toernooi twee officiële waarschuwingen heeft ontvangen. 
7. de persoon door het bestuur voor een bepaalde periode uitgesloten is om te coachen. 
 

2.05 Plaats van coach bij het wedstrijdvlak 

De plaats van de coach bij het wedstrijdvlak is bij: 
1. Sparring, afhankelijk van de kleur van diens deelnemer, rood of blauw, respectievelijk, rechts of 

links naast het wedstrijdvlak, bezien vanaf de jurytafel; 
2. Tuls, zodanig dat de scheidsrechters vrij zicht op het wedstrijdvlak hebben; 
3. Speciale technieken, zodanig dat de scheidsrechters vrij zicht op het wedstrijdvlak hebben; 
 
In het algemeen geldt dat de coach cq de coaching niet hinderlijk mag zijn voor een eventuele tegen-
stander en of scheidsrechters. 
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2.06 Protesten bij een partij 

Protesten dienen tijdens of direct na de partij te worden ingediend. 
 
1. Middels het invullen van het daarvoor bestemde formulier en na betaling van € 100 per protest 

aan de hoofdscheidsrechter van het betreffende wedstrijdvlak. De hoofdscheidsrechter vult 
samen met de coach het protestformulier in. Indien het protest wordt gehonoreerd zal het bedrag 
geretourneerd worden. Bij een protest heeft een coach het recht op inzage van alle voor het 
protest relevante informatie. 

2. Tijdens de behandeling van het protest ligt het betreffende veld stil en gaat pas verder nadat de 
algemeen hoofdscheidsrechter een uitspraak heeft gedaan. 

 
Indien een deelnemer geen coach heeft mag hij zelf een protest indienen 
 

2.07 Opgave van een partij 

Opgave van een partij door de coach geschiedt bij: 
1. Sparring, door een handdoek in het wedstrijdvlak te gooien. 
2. Tuls, door afmelding van de betreffende deelnemer. 
3. Speciale technieken, door afmelding van de betreffende deelnemer. 
 

2.08 Officiële waarschuwing 

Officiële waarschuwingen kunnen door de mat-, hoofd- en/of algemeen hoofdscheidsrechter, eventu-
eel in overleg met de hoekscheidsrechters aan een coach worden gegeven voor de volgende feiten: 
1. Het op een storende manier geven van aanwijzingen aan zijn deelnemer. 
2. Het gebruik van onheuse taal t.o.v. scheidsrechters, officials en/of tegenstander. 
3. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de matscheidsrechter. 
4. Bij gebleken onsportief gedrag. 
 
Bij het ontvangen van twee officiële waarschuwingen (rode kaart), gerekend over het gehele 
evenement, zal de coach de zaal dienen te verlaten. 
Eventueel zal het TIN-bestuur op verzoek van de WSC een onderzoek starten welke kan leiden tot 
strafmaatregelen tegen de coach. 
 
Tegen een coach, welke gedurende het wedstrijdseizoen tijdens diverse evenementen herhaaldelijk 
één officiële waarschuwing ontvangt, kan op voordracht van de WSC tot de procedure tot strafmaat-
regelen worden overgegaan. 
 

2.09 Kledingvoorschrift 

 
De coach dient een trainingspak te dragen, (zaal)sportschoenen en dient een handdoek bij zich te 
hebben. 
Tevens dient hij als coach herkenbaar te zijn middels een coach-band, of -badge. 
  


