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ARTIKEL 1. DOEL
Het doel van dit wedstrijdreglement is een standaard van regels te voorzien die gelden voor alle
Hanmadangwedstrijden erkend of gesubsidieerd door Taekwondo Vlaanderen vzw. Aangezien
Hanmadang nog in volle ontwikkeling is en in België nog in de kinderschoenen staat, kan van deze regels
in bepaalde mate worden afgeweken. Deze afwijkingen moeten altijd voorgelegd en goedgekeurd
worden door de verantwoordelijke van de Hanmadangcommissie.

ARTIKEL 2. TOEPASSING
Het wedstrijdreglement Hanmadang wordt toegepast voor alle disciplines die aanwezig zijn in de
georganiseerde Hanmadangwedstrijden.

ARTIKEL 3. ORGANISATOR
▪
▪

▪
▪

Om een Hanmadangwedstrijd te organiseren, moet een aanvraag worden ingediend bij Taekwondo
Vlaanderen.
De wedstrijduitschrijving met de vermelde reglementen en details betreffende de wedstrijd moet eerst
ter goedkeuring naar het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen worden gestuurd. Het secretariaat
zorgt ervoor dat de wedstrijduitschrijving tevens wordt goedgekeurd door de Hanmadangcommissie.
Bij iedere Hanmadangwedstrijd zal de verantwoordelijke van de Hanmadangcommissie of een door
hem aangeduide persoon de wedstrijd coördineren.
Er is een specifiek “reglement wedstrijdorganisatie” voor Taekwondo Vlaanderen wedstrijden waarop
een organisator kan terugvallen.

ARTIKEL 4. DEELNEMER
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Iedere deelnemer aan een Hanmadangwedstrijd moet lid zijn van Taekwondo Vlaanderen of een
andere erkende taekwondofederatie die lid is van World Taekwondo. Nieuwe leden moeten minstens
3 maanden lid zijn.
Indien nodig zal de deelnemer een medische controle ondergaan.
Enkel WT-goedgekeurde taekwondo uniformen mogen gedragen worden. Voor de discipline Aerobics
en Team Demo is dit niet van toepassing en moet enkel de officiële broek en gordel gedragen worden.
De heren mogen geen T-shirt dragen onder de dobokvest, voor de dames is een wit T-shirt onder de
dobokvest verplicht.
Deelnemers mogen geen ringen, piercings, horloges, kettingen of welk ander soort sieraad dragen.
Kleine sieraden zijn toegelaten indien ze met tape worden afgedekt.
Een team wordt enkel vertegenwoordigd door hun eigen gekozen teamleider of coach, die tijdens de
registratie of briefing aanwezig is.
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ARTIKEL 5. WEDSTRIJDRUIMTE
Voor Hanmadang gebruikt men een wedstrijdveld van 12 X 12 meter. Het veld is vlak, en heeft geen enkel
obstakel. Afbakenen van het veld kan met een witte tape van 5 cm. Rond het veld wordt een
veiligheidszone voorzien van 1 meter. Het wedstrijdveld kan zich eventueel op een platformhoogte van
0,5 tot 0,7 m bevinden. Afhankelijk van de accommodatie is het mogelijk het veld kleiner te maken. Dit
kan enkel in samenspraak met de verantwoordelijke van de Hanmadangcommissie.
Onderstaande figuur geeft een weergave van de plaats van alle betrokkenen ten opzichte van het
wedstrijdveld.
▪ De scheidsrechters bevinden zich aan de ene kant van het wedstrijdveld, de deelnemers aan de
overzijde.
▪ De hoofdscheidsrechter bevindt zich aan de rechterzijde van de scheidsrechters, naast het scorebord.
De scheidsrechters zitten naast elkaar, op 1 meter van elkaar.
▪ De coördinator staat in de linkerhoek van het wedstrijdveld (zie figuur), maar dit kan anders zijn indien
nodig.
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ARTIKEL 6. DISCIPLINES
A. Individuele disciplines
▪ Authorized poomsae
▪ Creative poomsae
▪ Kracht breektest

met vuist

met meshand

met yeop chagi en dwit chagi

met momdollyo chagi
▪ All-round breaking
▪ Alle recording disciplines
B. Paar- en groepsdiciplines
Discpline
Authorized poomsae
Creative poomsae
Zelfverdediging (Hosinsul)
Taekwondo aerobics
Team competition

Paar
2 deelnemers
2 deelnemers
/
/
/

Team
3 tot 5 deelnemers
3 tot 5 deelnemers
5 tot 7 deelnemers
7 tot 9 deelnemers
9 tot 13 deelnemers

C. Geslacht
Afhankelijk van de discipline kunnen er aparte klassen voor dames en heren onderscheiden
worden, of worden de disciplines mixte gehouden. Dit is nog jaarlijks in evolutie.
▪

Disciplines apart voor dames en heren
Alle kracht breektesten

Alle recording disciplines

Individueel authorized poomsae

Individueel creative poomsae

Allround breaking


▪

Disciplines gemengd man/vrouw

Paar of groep authorized poomsae

Paar of groep creative poomsae

Zelfverdediging

Taekwondo aerobics

Team competitie

Gemengd betekent dat beide geslachten aanwezig kunnen zijn. Bij authorized poomsae bestaat
het paar altijd uit een mannelijke en vrouwelijke deelnemer. De verhouding mannen/vrouwen bij
de groepen is niet belangrijk.
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ARTIKEL 7. LEEFTIJDSCATEGORIEËN
De leeftijdsklasse wordt bepaald op basis van het geboortejaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers
kunnen leeftijdsklassen worden samengenomen en kan ook de naam van de categorie veranderen. Dit
kan gebeuren indien er minder dan 4 inschrijvingen zijn in een poule.
A. Leeftijdscategorieën voor de individuele disciplines
Leeftijd
Categorie
t.e.m. 9 jaar
Junior I
10 t.e.m. 12 jaar
Junior II
13 t.e.m. 15 jaar
Junior III
16 t.e.m. 18 jaar
Junior IV
19 t.e.m. 29 jaar
Senior I
30 t.e.m. 39 jaar
Senior II
40 t.e.m. 49 jaar
Senior III
50 t.e.m. 59 jaar
Master I
60 jaar en ouder
Master II
B. Leeftijdscategorieën voor de paar- en groepsdisciplines
Leeftijd
Categorie
t.e.m. 9 jaar
Junior I
10 t.e.m. 12 jaar
Junior II
13 t.e.m. 15 jaar
Junior III
16 t.e.m. 18 jaar
Junior IV
19 t.e.m. 29 jaar
Senior I
30 jaar en ouder
Senior II

ARTIKEL 8. WEDSTRIJDMETHODE
In Hanmadang wordt bij de meeste disciplines het cut-off systeem gebruikt (cfr. poomsae reglement). Er
wordt enkel onderscheid gemaakt in een voorselectie en de finale. De helft van de deelnemers met de
hoogste score gaan door naar de finale, met een maximum van 10. Uitzondering hierop zijn de gelijke
standen: die gaan ook mee door naar de finale. Dit betekent dat er soms meer dan 10 deelnemers aan
de finale kunnen deelnemen. Indien er minder dan 10 deelnemers zijn wordt onmiddellijk de finale
gelopen.
Aangezien we ook kupgraden willen laten meedoen aan de Hanmadangwedstrijden, kan bij authorized
poomsae ook het KO systeem worden gebruikt. Dit betekent dat de deelnemers per 2 tegen elkaar
uitkomen, en de scheidsrechters met blauwe of rode vlaggetjes aangeven welke deelnemer gewonnen
heeft. Voor de details hierover wordt verwezen naar het Wedstrijdreglement Poomsae van Taekwondo
Vlaanderen.
Bij de recording contests wordt het cut-off systeem niet gebruikt, aangezien men daar niet werkt met een
voorselectie. Iedereen doet dus onmiddellijk mee voor de medailles.
Indien er in een bepaalde poule minder dan 4 deelnemers aanwezig zijn, kan deze poule worden
samengevoegd met een andere poule. Dit zal gebeuren in samenspraak met de verantwoordelijke van
de Hanmadangcommissie.
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ARTIKEL 9. LOTING
Voor de loting van de poomsae (dan- en poomgraden) in de discipline authorized poomsae kan hetzelfde
systeem gebruikt worden dan bij de gewone poomsaewedstrijden. In Hanmadang wordt er maximum 1
voorronde gelopen waarbij er 2 poomsae/taegeuks gelopen worden. Ook in de finale loopt men 2
poomsae/taegeuks.
De lagere gordels moeten taegeuks lopen, in tegenstelling tot gewone poomsaewedstrijden. Enkel
basistechnieken (saju) kan dus niet.
Voor de verdere reglementering en te lopen poomsae/taegeuks verwijzen we naar het
Wedstrijdreglement Poomsae van Taekwondo Vlaanderen.
Aanpassingen op deze regels zijn mogelijk, maar dienen steeds voorgelegd te worden aan de
verantwoordelijke van de Hanmadangcommissie.

ARTIKEL 10. VERBODEN HANDELINGEN EN STRAFFEN
Los van specifieke strafpunten eigen aan de respectievelijke discipline, kunnen waarschuwingen en
strafpunten worden toegekend. Twee waarschuwingen vormen één strafpunt, dat van de totale score zal
worden afgetrokken. Dit gebeurt door de hoofdscheidsrechter.
Volgende omstandigheden kunnen leiden tot het geven van waarschuwingen:
▪ Ongewenst gedrag van de coach of de deelnemer.
▪ Storen van de scheidsrechters of de medewerkers tijdens de competitie.
Strafpunten worden aangegeven door de hoofdscheidsrechter door middel van een rode vlag. Sommige
omstandigheden kunnen leiden tot diskwalificatie van de deelnemer (vb. vallen tijdens een individuele
breektest). Dit wordt in het document “Hanmadang Disciplines en Quoteringen” per discipline
aangegeven, zoals vermeld in artikel 9. Diskwalificatie wordt aangegeven door de hoofdscheidsrechter
door middel van een zwarte vlag.

ARTIKEL 11. WEDSTRIJDPROCEDURE
De kandidaten houden zelf de timetable in het oog. 3 minuten voor de aanvang van de wedstrijd worden
de namen van de deelnemers afgeroepen. Dit wordt telkens herhaald met een interval van 1 minuut. Elke
deelnemer die zich niet aanbiedt binnen de minuut na de laatste oproep wordt uitgesloten. De
deelnemers worden gecontroleerd op kledij en dragen van juwelen en dergelijke.
De deelnemer wacht samen met zijn coach aan het ingangspunt tot hij wordt opgeroepen door de
veldcoördinator.

ARTIKEL 12. SCORINGSCRITERIA
Voor dit artikel verwijzen we naar het document “Hanmadang Disciplines en Quoteringen”. In dit
document staan de up to date disciplines die door Kukkiwon worden erkend en de daaraan gekoppelde
regels en quoteringen.
Omdat Hanmadang nog in volle ontwikkeling is, worden varianten op de disciplines toegestaan. Ze
moeten wel altijd eerst worden doorgesproken met de verantwoordelijke van de Hanmadangcommissie.
Het document zal aangepast worden op basis van wijzigingen die in de Kukkiwon reglementen optreden.
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ARTIKEL 13. SCORINGSMETHODE
In Hanmadang wordt er als volgt gescoord:
▪ Authorized poomsae, creative poomsae, zelfverdediging (hosinsul), all-round breaking, taekwondo
aerobics: score tot 10. Dit is de normale quotering zoals bij poomsaewedstrijden. De hoogste en laagste
quotering vallen af voor de eindscore van een atleet.
▪ Recording contests en krachtbreektest: het aantal gebroken objecten of de afstand (hoogte, verte)
van breken.
▪ Bij de discipline team demo wordt de score op 100 gegeven. Ook hier vallen de hoogste en laagste
quotering af voor het bepalen van de eindscore van het team.

ARTIKEL 14. ARBITRAGE EN SANCTIES
▪

▪

Een protest dient schriftelijk te worden ingediend door de coach van de deelnemers bij de
wedstrijdleiding samen met een waarborg van 150 euro. Dit protest gebeurt binnen de 10 minuten na
het beëindigen van de discipline. Klachten omtrent de beoordeling van een veldcoördinator /
scheidsrechter / jury worden niet aanvaard. Een resultaat van de klacht wordt bekend gemaakt
binnen de 30 minuten na de klacht. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, wordt de
waarborgsom niet terugbetaald. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Wedstrijden mogen geen vertragingen oplopen door protesten. Het is de verantwoordelijkheid van
de teamleider van ieder veld om ervoor te zorgen dat de wedstrijd conform de reglementen verloopt.

ARTIKEL 15. JURY
▪

▪

▪

▪

Aantal juryleden: afhankelijk van de discipline zijn er normaal 2, 3, 5 of 7 scheidsrechters aanwezig,
waarvan één de hoofdscheidsrechter is. Scores geven gebeurt op basis van onderscheiden criteria
die verschillen per discipline. Gegeven de omstandigheden zal het aantal scheidsrechters zoveel
mogelijk bestaan uit 2, 3 of 5 personen.
Voorwaarden: het Hanmadang jurylid moet minstens 16 jaar oud zijn, minstens 6de kup en moet lid zijn
van de erkende federatie, voor België dus Taekwondo Vlaanderen of een andere federatie van de
Belgian Taekwondo Federation. Het Hanmadang jurylid moet in het bezit zijn van een A licentie om
alle disciplines inclusief poomsae te jureren of een B licentie om alle disciplines exclusief poomsae te
jureren.
Kledij: een jurylid draagt de kledij inclusief sportschoenen conform de internationale
Hanmadangnormen. De officiële kledij van een Hanmadang jurylid bestaat uit een beige vest, wit
hemd, donkerblauwe das, zwarte broek, witte kousen, en witte sportschoenen met witte zool.
Protocol: de juryleden lopen achter elkaar naar hun respectievelijke plaats en gaan in de voorziene
houding achter hun stoel staan. De hoofdscheidsrechter geeft aan de juryleden het commando tot
groeten (Chariot-Kijung-re).

ARTIKEL 16. G-TAEKWONDO
Voor de G-taekwondoïn (personen met een beperking) worden in overleg met de wedstrijdorganisator
afspraken gemaakt. Deze worden ook doorgesproken met de verantwoordelijke van de
Hanmadangcommissie.
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ARTIKEL 17. MEDISCHE CONTROLE
Iedere deelnemer dient in goede gezondheid te verkeren.
Deelnemers mogen niet onder invloed zijn van geneesmiddelen, stimulantia, alcohol of andere
producten voorkomend op de WADA-dopinglijst.
▪ Deelnemers kunnen onderworpen worden aan een dopingcontrole.
Een deelnemer die weigert aan de dopingcontrole deel te nemen of waarvan bewezen is dat hij/zij de
regels van dit artikel heeft overtreden, zal uit de einduitslag verwijderd worden.
▪
▪

ARTIKEL 18. COACH
Per 5 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt. De coach dient minstens 18 jaar
oud te zijn en moet lid zijn van Taekwondo Vlaanderen of van een andere erkende taekwondofederatie
die lid is van World Taekwondo (WT). De coach mag de competitieruimte alleen betreden in sportkledij,
inclusief sportschoenen. Identiteitsbewijs en federatielidmaatschap dient men op verzoek te tonen. Alleen
deelnemers en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van de deelnemers- of
coachkaart.

ARTIKEL 19. PODIUMPLAATSEN
In Hanmadang is er één eerste plaats, één tweede plaats, en twee derde plaatsen. Dit geldt zowel voor
individuele disciplines als voor paar- of team disciplines.
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