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A. WT-WEDSTRIJDREGLEMENT (versie 15.11.2016)
ARTIKEL 1. DOEL
Het doel van het wedstrijdreglement is het eerlijk en vlot beheren van alle zaken, behorende tot wedstrijden van
alle niveaus, onder auspiciën van en/of georganiseerd door de WT continentale unies en aangesloten nationale
organisaties, waardoor de toepassing van gestandaardiseerde regels verzekerd wordt.

(Interpretatie)
Het doel van artikel 1 is het standaardiseren van alle Taekwondowedstrijden wereldwijd. Elke wedstrijd die de
basisprincipes van deze regels niet volgt, kan niet erkend worden als Taekwondowedstrijd.

ARTIKEL 2: TOEPASSING
1. De wedstrijdregels zullen van toepassing zijn op alle wedstrijden onder auspiciën van en/of georganiseerd
door de WT, elke continentale unie en aangesloten nationale organisatie. Echter, wanneer een nationale
organisatie een deel van het reglement wenst aan te passen, dan moet zij daarvoor eerst de goedkeuring
verkrijgen van de WT. In het geval dat een continentale unie en/of een aangesloten nationale organisatie de
WT Wedstrijd regels schendt zonder toestemming vooraf, mag de WT gebruik maken van haar beleid om af
te keuren of het intrekken van het betreffend internationaal toernooi. Daarnaast kan de WT verdere
disciplinaire acties ondernemen tegen de betreffende continentale unie of nationale organisatie.
2. Alle wedstrijden gepromoot, georganiseerd of gesanctioneerd door de WT worden eraan gehouden de WT
statuten, het huishoudelijk reglement van geschillenregelingen en disciplinaire maatregelen te volgen, en alle
andere relevante wet- en regelgeving.
3. Alle wedstrijden gepromoot, georganiseerd of gesanctioneerd door de WT worden eraan gehouden de WT
medische code en de WT anti-doping regels te volgen.

(Verklaring #1)
Eerst de goedkeuring verkrijgen: Elke organisatie, die een verandering wenst te maken in een gedeelte van de
bestaande regels moet aan de WT de inhoud van de verlangde aanpassing voorleggen samen met de redenen
voor de verlangde verandering. Goedkeuring van elke verandering in de regels moet ten minste één maand vóór
de geplande wedstrijd ontvangen zijn van de WT. De WT kan de wedstrijdregels met wijzigingen toepassen voor
het betreffende kampioenschap met de beslissing van de technisch afgevaardigde, na goedkeuring van de
voorzitter.
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ARTIKEL 3: DE COMPETITIERUIMTE
1.

2.

De wedstrijdvloer moet een vlak oppervlak hebben zonder belemmerende objecten, en wordt afgedekt met
een elastische en niet gladde mat. De wedstrijdvloer kan indien nodig ook worden geïnstalleerd op een
platform van 0.6-1m hoog vanaf de basis. en het buitenste deel van de grenslijn dient onder een hoek van
minder dan 30 graden af te hellen met het oog op de veiligheid van de deelnemers. Eén van de volgende
vormen kan worden gebruikt als wedstrijdterrein.
1.1 Vierkant
De wedstrijdvloer bestaat uit een wedstrijdveld en veiligheidszone. De vierkante vorm van het
wedstrijdveld is 8m x 8m. Rondom het wedstrijdveld, ongeveer op gelijke afstand aan alle kanten,
bevindt zich de veiligheidszone. de grootte van de wedstrijdvloer (die de wedstrijdruimte en de
veiligheidszone omhelst) is niet kleiner dan 10m x 10m en niet groter dan 12m x 12m. Als de
wedstrijdvloer op een platform geplaatst worden kan het nodig zijn om de veiligheidszone uit te breiden
om de veiligheid van deelnemers te waarborgen. Het wedstrijdveld en de veiligheidszone zijn
verschillend van kleur zoals gespecificeerd in de desbetreffende Technische Handleiding voor
wedstrijden.
1.2 Octagonale-vorm (Achthoekig)
De wedstrijdvloer bestaat uit een wedstrijdveld en veiligheidszone. De wedstrijdvloer moet vierkant zijn
met een afmeting niet kleiner dan 10m x 10m en niet groter dan 12m x 12m. In het midden van de
wedstrijdvloer bevindt zich een achthoekig wedstrijdveld. Het wedstrijdveld meet 8m van zijde tot zijde.
Een zijde meet ongeveer 3,3m. De veiligheidszone bevindt zich tussen de buitengrens van de
wedstrijdvloer en de buitengrens van het wedstrijdveld. Het wedstrijdveld en de veiligheidszone zijn
verschillend van kleur zoals gespecificeerd in de desbetreffende Technische Handleiding voor
wedstrijden.
Aanwijzing van posities
2.1 De afbakenende lijnen van het wedstrijdveld worden de grenslijnen genoemd en de afbakenende lijnen
van de wedstrijdvloer de buitenlijnen.
2.2 De voorste buitenste lijn, naast de wedstrijdtafel wordt de buitenlijn # 1 genoemd. De andere
buitenlijnen worden met de klok mee de buitenlijnen # 2, # 3 en # 4. De grenslijn bij de buitenste lijn # 1
wordt grenslijn # 1. De andere grenslijnen worden met de klok mee de grenslijnen # 2, # 3 en # 4 in geval
van een vierkant wedstrijdveld en # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 en # 8 in geval van een achthoekig
wedstrijdveld.
2.3 Posities van de scheidsrechter en deelnemer aan het begin en einde van de wedstrijd: de plaats van de
deelnemers worden aangeduid op twee tegenover elkaar liggende plaatsen, 1m vanaf het middelpunt
van het wedstrijdveld en parallel (evenwijdig) met buitenlijn #1. De scheidsrechter moet zich op 1,5 m
van het centrum van het wedstrijdveld plaatsen richting buitenlijn # 3.
2.4 Positie van de juryleden: de positie van het eerste jurylid bevindt zich op 0,5m vanuit de hoek van
grenslijn #1 en #2. De positie van het tweede jurylid bevindt zich op 0,5m van het midden van grenslijn
#3. De positie van het derde jurylid bevindt zich op 0,5m vanuit de hoek van grenslijn #1 en #4. In het
geval er twee juryleden zijn, zal de positie van het eerste jury lid zich bevinden op 0,5m van het midden
van grenslijn #3 en het tweede jury lid zal zich bevinden op 0,5m van het midden van grenslijn #1. De
posities van juryleden kan worden gewijzigd om media, omroep en/of sportpresentatie te
vergemakkelijken.
2.5 Positie van de registratie: de registratie bevindt zich op een punt 2m van buitenlijn # 1. De positie van de
registratie kan worden gewijzigd volgens de accommodatie en om media, omroep en/of
sportpresentatie te vergemakkelijken.
2.6 Positie van de coaches: de positie van de coach wordt bepaald op 1m of meer van het midden van de
buitenlijn, aan de zijde van de betreffende deelnemer. De positie van de coach kan worden gewijzigd
volgens de accommodatie en om media, omroep en/of sportpresentatie te vergemakkelijken.
2.7 Plaats van de inspectietafel: de inspectietafel zal zich dichtbij de ingang van de wedstrijdruimte
bevinden ten behoeve van de inspectie van de veiligheidsuitrusting van de deelnemers.
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(Verklaring #1)
Elastische mat: de elasticiteit en gladheid van de wedstrijdmat dient door de WT goedgekeurd te zijn voor de
aanvang van de wedstrijd.
(Verklaring #2)
Kleur: het kleurenschema van de oppervlakte van de mat moet een scherpe reflectie vermijden, dit om de ogen
van de deelnemers of toeschouwers niet te vermoeien. Het kleurenschema moet ook voldoende passen bij de
uitrusting van de deelnemers, het uniform en de totale wedstrijdoppervlakte.
(Verklaring #3)
De inspectietafel: aan de inspectietafel controleert de inspecterende functionaris of alle materialen, gedragen
door de deelnemer, door de WT zijn goedgekeurd en de deelnemer correct passen. Als zij niet aan de criteria
voldoen zal de deelnemer verzocht worden om de beschermingsmaterialen te verwisselen.

OCTAGONAAL (ACHTHOEKIG) VELD

B
J
R

Buitengrens wedstrijdveld
Hoekjury #1, #2 en #3
Centrale scheidsrechter

VIERKANT VELD

C
DOC
IVR
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ARTIKEL 4: DEELNEMERS
1.

Kwalificatie der deelnemers.
1.1. Het bezitten van de nationaliteit van het deelnemend team.
1.2. Geselecteerd door de Nationale Taekwondo Organisatie.
1.3. Houder van een Taekwondo Dan/Poom certificaat verstrekt door de Kukkiwon/WT
1.4. Houder van de WT Global Athlete License (GAL)
1.5. Deelnemers met de leeftijd van tenminste 17 jaar oud in het jaar waarin het desbetreffende toernooi
wordt gehouden (15-17 jaar oud voor junior taekwondokampioenschappen en 12-14 jaar oud voor
cadetten kampioenschappen) Voor dragers van de WT Atleten Licentie (GAL) kan de leeftijd voor de
jeugd Olympische Spelen verschillend zijn afhankelijk van de beslissing van het IOC.

(Interpretatie)
De leeftijdsgrens is gebaseerd op het jaar en niet op de datum.
Als voorbeeld: als het junioren kampioenschap wordt gehouden op 22 februari 2014, dan zijn die deelnemers,
geboren tussen 1 januari 1997 en 31 december 1999 gerechtigd om deel te nemen.
2. Kleding van deelnemers
2.1. Bij de wedstrijden die op de WT kalender staan; moet het uniform van de deelnemer en alle
wedstrijdbenodigdheden zoals PSS, IVR en beschermend materiaal - met uitzondering van de wedstrijd
matten - goedgekeurd zijn door de WT.
2.2. De deelnemer draagt een WT-goedgekeurde dobok, rompbeschermer, kruis-, onderarm-, hand-,
scheenbeschermers en elektronische voetjes (bij gebruik van PSS) en heeft een mondbescherming bij
het betreden van het wedstrijdveld. De hoofdbeschermer wordt stevig onder de linker arm gedragen
bij het betreden van het wedstrijdveld. De hoofdbeschermer wordt volgens de instructies van de
scheidsrechter voor de start van de wedstrijd op het hoofd gezet.
2.3. Kruis, onderarm- en scheenbeschermers dienen onder de dobok gedragen te worden. De deelnemer
dient zelf de door de WT goedgekeurde bescherming alsmede handschoenen en mondbescherming mee
te brengen voor zijn of haar eigen gebruik. Het op het hoofd dragen van elk ander item dan de
hoofdbeschermer is niet toegestaan. Een religieus item zal gedragen worden onder de hoofdbeschermer
en onder de dobok en zal de tegenstander geen letsel of hinder opleveren.
2.4. Specificaties van een taekwondo wedstrijduniform (dobok), beschermende uitrusting en alle andere
benodigdheden moet worden aangegeven en afzonderlijk worden ingesteld.
2.5. Verantwoordelijkheden van het Organisatie Comité (OC) voor wedstrijdmateriaal:
2.5.1. Het Organisatie Comité van WT-gepromote Kampioenschappen is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de volgende WT-erkende materialen dat gebruikt wordt tijdens het
kampioenschap. Voor al het gerelateerde materiaal draagt de organisatiecommissie de kosten
evenals voor de techniekers die de installatie en werking van het materiaal waarborgen.
PSS en de PSS-gerelateerde artikelen en apparatuur – de WT kiest de PSS-vennootschap
Matten
Hoofdbescherming
Reserve aan ander beschermend materiaal (elektronische voetjes, hand-, scheenbeen,
onderarm- en kruisbeschermers en dobok’s)
Instant Video replay (IVR) systeem en de bijbehorende apparatuur, inclusief maar niet
beperkend tot camera's (minimaal 3 camera's per baan en minimaal 4 camera's, waaronder
een overhead camera voor de halve finales en de finale). Wanneer wordt uitgezonden,
moet een voeding beschikbaar worden gesteld aan de tafel met IVR-systeem om
herhalingen mogelijk te maken.
Jumboscherm (voor weergave van de wedstrijdvoortgang)
Beeldschermen voor toeschouwers (voor de weergave van video replay; minimum 12)
Scoreborden aan het wedstrijdveld (voor de weergave van de scores; minimaal 4 per baan)
Overig wedstrijdmateriaal niet voorgeschreven in dit artikel zal, in voorkomend geval,
worden beschreven in de technische handleiding van de WT.
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2.5.2. Het Organisatie Comité van WT-gepromote Kampioenschappen is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de volgende apparatuur en materialen, etc. op de trainingsplaats en dit op
eigen kosten.
PSS en PSS-gerelateerde items en uitrusting
Matten
Producten voor eerste hulp
IJs
2.5.3. Het is de verantwoordelijkheid van het Organisatie Comité om de goedkeuring van de WT te
verkrijgen over de hoeveelheid aan materiaal dat dient voorbereid te worden.
3.

Antidoping test
3.1. Tijdens de Taekwondo-evenementen, gepromoot of goedgekeurd door de WT, is elk gebruik of de
toediening van dopingmiddelen of chemische substanties, die in de WT dopingverordening voorkomen,
verboden. De WADA dopingverordeningen zal toegepast worden op de taekwondowedstrijden van de
Olympische Spelen en andere meervoudige sportevenementen.
3.2. De WT kan, indien zij dit nodig acht, doping testen uitvoeren om zekerheid te verkrijgen van het feit dat
een deelnemer deze regel overtreden heeft. Elke winnaar die weigert deze test te ondergaan of waarvan
bewezen is dat hij de regel overtreden heeft, zal uit de einduitslag verwijderd worden en de uitslag zal
overgaan op de eerstvolgende deelnemer in de rangorde van de wedstrijd.
3.3. Het Organisatie Comité (OC) is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om doping testen uit te
voeren.
3.4. De details van het WT antidoping regeling zal behandeld worden als onderdeel van de verordeningen.

(Verklaring #1)
De bezitter van de nationaliteit van het deelnemende team:
Wanneer een deelnemer een nationaal team vertegenwoordigt, dan wordt zijn/haar nationaliteit beoordeeld aan
de hand van het burgerschap van de natie, die hij/zij vertegenwoordigt, voordat aanvraag tot deelname is
voorgelegd. Controle op het burgerschap geschiedt door controle van het paspoort. Een deelnemer die de
nationaliteit van twee of meer landen tegelijkertijd bezit, mag naar eigen keuze een van die landen
vertegenwoordigen. Echter, na een land vertegenwoordigd te hebben op de Olympische Spelen, in
kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen, in continentale- of regionale wedstrijden of tijdens wereld- of
regionale kampioenschappen erkend door de WT, mag hij/zij een ander land niet vertegenwoordigen, tenzij ten
minste drie (3) jaar zijn versteken sinds de laatste keer dat de deelnemer zijn voormalige land vertegenwoordigde.
Deze periode kan vermindert of zelfs geannuleerd worden, met instemming van de NOC`s en de WT. De WT kan
op elk moment disciplinaire maatregelen nemen tegen de atleet en zijn Nationale Associatie die dit artikel schendt
met inbegrip van maar niet beperkt tot verval van de verworvenheden. Bij een atleet die niet ouder is dan 16
wordt dit artikel niet toegepast, tenzij er een oproep van een van de twee landen. In geval van betwisting, zal
de WT evalueren en een definitieve beslissing vellen. Na uitspraak, is geen verder beroep mogelijk.
(Verklaring #2)
Een aanbeveling van de WT Nationale Taekwondo Vereniging: Elke nationale federatie is verantwoordelijk voor
de controle op zwangerschap en geslacht en vergewissen zich ervan dat alle teamleden een medisch onderzoek
ondergingen dat aantoont dat het teamlid zijn gezondheid en fitheid adequaat is voor deelname. Elke nationale
federatie neemt ook de volledige verantwoordelijkheid voor ongevallen- en ziektekostenverzekering, alsmede
de wettelijke aansprakelijkheid voor hun deelnemers en officials tijdens de WT –gepromote
kampioenschappen.
(Verklaring #3)
Mondbeschermer:
De kleur van de mondbeschermer is geperkt tot wit of transparant. De verplichting tot gebruik van de
mondbeschermer kan echter opgeheven worden op grond van de diagnose van de arts dat het gebruik van de
mondbeschermer bij de deelnemer schade kan veroorzaken.
(Verklaring #4)
Hoofdbeschermer: een andere kleur dan blauw of rood zal niet toegelaten worden op wedstrijd.
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(Verklaring #5)
Instant Video Replay System: Het is de verantwoordelijkheid van het Organisatie Comité om voor de TV
(omroeporganisatie) een aansluiting beschikbaar te stellen aan de tafel met IVR-systeem om herhalingen
mogelijk te maken.
(Verklaring # 6)
Taping: Taping op de voet en de hand wordt toegestaan ter bescherming van de atleten. Tapes van meer dan 3
omwentelingen van dezelfde deel van de voet en/of hand wordt niet toegestaan op wedstrijd. Dit wordt strikt
gecontroleerd tijdens het inspectieproces van de atleet. Indien, om medische reden, een tape met meer dan
drie omwentelingen dient te worden aangebracht, is schriftelijke toestemming van de voorzitter van de
Medische Commissie of de door de voorzitter afgevaardigde dokter van de Medische Commissie nodig.
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ARTIKEL 5: GEWICHTSKLASSEN
1.

De gewichtsklassen zijn onderverdeeld in klassen voor dames en heren en
als volgt verdeeld.
Heren

2.

Dames

-54 kg

Niet over 54 kg

-46 kg

Niet over 46 kg

-58 kg

Over 54 kg en onder 58 kg

-49 kg

Over 46 kg en onder 49 kg

-63 kg

Over 58 kg en onder 63 kg

-53 kg

Over 49 kg en onder 53 kg

-68 kg

Over 63 kg en onder 68 kg

-57 kg

Over 53 kg en onder 57 kg

-74 kg

Over 68 kg en onder 74 kg

-62 kg

Over 57 kg en onder 62 kg

-80 kg

Over 74 kg en onder 80 kg

-67 kg

Over 62 kg en onder 67 kg

-87 kg
+87 kg

Over 80 kg en onder 87 kg
Over 87 kg

-73 kg
+73 kg

Over 67 kg en onder 73 kg
Over 73 kg

De gewichtsklassen voor de Olympische spelen zijn als volgt.
Heren
Onder 58 kg

Onder 58 kg

Onder 49 kg

Onder 49 kg

Onder 68 kg

Over 58 kg en onder 68 kg

Onder 57 kg

Over 49 kg en onder 57 kg

Onder 80 kg

Over 68 kg en onder 80 kg

Onder 67 kg

Over 57 kg en onder 67 kg

Over 80 kg
3.

Dames

Over 80 kg

Over 67 kg

Over 67 kg

Gewichtsklassen voor de Wereld Junior Kampioenschappen zijn als volgt
onderverdeeld:
Heren

Dames

-45 kg

Niet over 45 kg

-42 kg

Niet over 42 kg

-48 kg

Over 45 kg en onder 48 kg

-44 kg

Over 42 kg en onder 44 kg

-51 kg

Over 48 kg en onder 51 kg

-46 kg

Over 44 kg en onder 46 kg

-55 kg

Over 51 kg en onder 55 kg

-49 kg

Over 46 kg en onder 49 kg

-59 kg

Over 55 kg en onder 59 kg

-52 kg

Over 49 kg en onder 52 kg

-63 kg

Over 59 kg en onder 63 kg

-55 kg

Over 52 kg en onder 55 kg

-68 kg
-73 kg

Over 63 kg en onder 68 kg
Over 68 kg en onder 73 kg

-59 kg
-63 kg

Over 55 kg en onder 59 kg
Over 59 kg en onder 63 kg

-78 kg

Over 73 kg en onder 78 kg

-68 kg

Over 63 kg en onder 68 kg

+78 kg

Over 78 kg

+68 kg

Over 68 kg
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4.

De gewichtsklassen voor de jeugd Olympische spelen zijn als volgt.
Heren
Onder 48 kg

Onder 48 kg

Onder 44 kg

Onder 44 kg

Onder 55 kg

Over 48 kg en onder 55 kg

Onder 49 kg

Over 44 kg en onder 49 kg

Onder 63 kg

Over 55 kg en onder 63 kg

Onder 55 kg

Over 49 kg en onder 55 kg

Onder 73 kg

Over 63 kg en onder 73 kg

Onder 63 kg

Over 55 kg en onder 63 kg

Over 73 kg
5.

Dames

Over 73 kg

Over 63 kg

Over 63 kg

De gewichtsklassen voor de WT wereld kampioenschappen Cadetten zijn
als volgt.
Heren

Dames

-33 kg

Niet over 33 kg

-29 kg

Niet over 29 kg

-37 kg

Over 33 kg en onder 37 kg

-33 kg

Over 29 kg en onder 33 kg

-41 kg

Over 37 kg en onder 41 kg

-37 kg

Over 33 kg en onder 37 kg

-45 kg

Over 41 kg en onder 45 kg

-41 kg

Over 37 kg en onder 41 kg

-49 kg

Over 45 kg en onder 49 kg

-44 kg

Over 41 kg en onder 44 kg

-53 kg

Over 49 kg en onder 53 kg

-47 kg

Over 44 kg en onder 47 kg

-57 kg

Over 53 kg en onder 57 kg

-51 kg

Over 47 kg en onder 51 kg

- 61 kg

Over 57 kg en onder 61 kg

-55 kg

Over 51 kg en onder 55 kg

- 65 kg

Over 61 kg en onder 65 kg

-59 kg

Over 55 kg en onder 59 kg

+65 kg

Over 65 kg

+59 kg

Over 59 kg

(Verklaring #1)
Niet overschrijden: de gewichtslimiet wordt bepaald door het criterium van een decimaal verwijderd van de
vastgestelde limiet. Bijvoorbeeld: het niet overschrijden van 50 kg wordt bepaald als tot en met 50,0 kg en
waarbij 50,1 kg bepaald wordt als zijnde over de limiet, hetgeen resulteert in diskwalificatie.
(Verklaring #2)
Meer dan: meer dan 50,0 kg is sprake bij aflezing van 50,1 kg en lager wordt als onvoldoende beschouwd,
resulterend in diskwalificatie.
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ARTIKEL 6: CLASSIFICATIE EN METHODEN VAN WEDSTRIJD
1. Wedstrijden worden als volgt ingedeeld:
1.1. Individuele wedstrijden: zullen normaliter gedraaid worden tussen deelnemers uit dezelfde
gewichtsklasse. Indien nodig kunnen aansluitende gewichtsklassen samengevoegd worden tot één
enkele gewichtsklasse. Het is geen enkele deelnemer toegestaan om deel te nemen in meer dan één
gewichtsklasse in één wedstrijd.
1.2. Teamwedstrijden: de wedstrijdmethode en de gewichtsklassen van teamwedstrijden worden geduid in
de procedure van WT wereldbeker taekwondo teamkampioenschappen (Standing Procedures for WT
World Cup Taekwondo Team Championships).
2. De wedstrijdsystemen worden als volgt ingedeeld:
2.1. Enkelvoudig eliminatiewedstrijdsysteem
2.2. Herkansingsysteem (Round robin system)
3. Taekwondowedstrijden op de Olympische Spelen gebruiken een individueel competitie systeem tussen de
deelnemers met de combinatie van een eliminatie toernooi en herkansing.
4. Aan alle internationale wedstrijden, erkend door de WT, zullen minimaal vier (4) landen deelnemen met niet
minder dan vier (4) deelnemers geregistreerd per gewichtsklasse. Elke gewichtsklasse met minder dan vier (4)
geregistreerde deelnemers kan niet erkend worden in de officiële uitslagen.
5. WT Wereld Taekwondo Grand Prix Series zullen georganiseerd worden gebaseerd op de meest recente
procedures van de WT Wereld Taekwondo Grand Prix Series.

(Interpretatie)
1. In het wedstrijdsysteem vindt competitie plaats op individuele basis. Echter, het teamresultaat kan ook
bepaald worden door het aantal individueel gewonnen wedstrijden, volgens de totaalscoringsmethode,
op te tellen.
*Punt systeem
De plaatsbepaling van het team in de einduitslag zal bepaald worden door het totaal van de punten conform
de volgende richtlijnen:
- Het eerste (1) basispunt voor iedere deelnemer die de competitieruimte is binnengekomen na de officiële
weging gepasseerd te zijn.
- Eén (1) punt voor iedere winst (winst door vrijloting inbegrepen).
- Extra zeven (7) punten per gouden medaille.
- Extra drie (3) punten per zilveren medaille.
- Extra één (1) punt per bronzen medaille.
In het geval dat meer dan twee (2) teams een gelijke score hebben, zal de plaatsbepaling in de einduitslag
beslist worden door 1) aantal van gouden, zilveren en bronzen medailles door het desbetreffende team
gewonnen, 2) het aantal van deelnemende tegenstanders, en 3) hogere punten in de zwaardere
gewichtsklasse
2. In het teamwedstrijdsysteem wordt de uitslag van elke teamwedstrijd bepaald door de resultaten van elk
individueel team.
(Verklaring #1)
Samenvoegen van gewichtsklassen:
De methode van samenvoeging zal de Olympische gewichtsklassen volgen.
(Verklaring #2)
De WT wereldbeker teamkampioenschappen (WT World Cup Team Championships) worden georganiseerd
volgens de meest recente reglementering aangaande wereldbekerwedstrijden per ploeg.
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ARTIKEL 7: DUUR VAN DE WEDSTRIJD
1. Een wedstrijd zal bestaan uit drie (3) ronden van elk twee (2) minuten met een rust van één minuut. In het
geval van een gelijke stand aan het einde van de derde ronde, zal er een vierde ronde van één minuut gevoerd
worden als de Golden Point ronde, na een rust van een minuut volgend op de 3de ronde.
2. De duur van elke ronde kan worden aangepast naar 1 minuut x 3 ronden, 1 minuut 30 sec x 3 ronden of 2
minuten x 2 ronden op de beslissing van de technische afgevaardigde voor het betreffende kampioenschap.

ARTIKEL 8: LOTING
1.

De loting zal een of twee dagen voor aanvang van de eerste wedstrijd gehouden worden, in aanwezigheid van
de WT technische officials en de vertegenwoordigers van de deelnemende landen. De methode en de
volgorde van de loting zal bepaald worden door de technische afgevaardigde.

2.

De technische afgevaardigde trekt de loten of zal een afgevaardigde aanstellen om de loten te trekken voor
een deelnemend land dat niet aanwezig is tijdens de trekking van de loten.

3.

Een aantal van de atleten kan worden geselecteerd, gebaseerd op hun rank op de WT wereld ranking lijst.
Gedetailleerde richtlijnen zullen worden vastgesteld in de statuten van de wereldranking.

ARTIKEL 9: WEGING
1.

De weging van de deelnemers van een bepaalde competitiedag moet voltooid worden op de dag
voorafgaande aan die competitiedag.

2.

Tijdens de weging dienen de heren een onderbroek te dragen en de dames een onderbroek en een BH. Echter
indien een deelnemer dit wenst mag hij/zij naakt gewogen worden.

3.

Er is in principe maar één weging, echter, een extra weging, binnen de tijdlimiet, wordt toegestaan aan elke
deelnemer die, bij de eerste weging niet voldeed aan het juiste gewicht.

4.

Teneinde niet gediskwalificeerd te worden bij de officiële weging zal een weegschaal, identiek aan de officiële
weegschaal, door de organisatie ter beschikking gesteld worden in de deelnemersruimte of in de
wedstrijdruimte voor proefweging.

(Verklaring #1)
De deelnemers op de dag van de wedstrijd:
Dat zijn die deelnemers die geregistreerd staan om wedstrijden te draaien op een vooraf, door het Organisatie
Comité (OC) of de WT geplande dag.
De dag voorafgaande aan de desbetreffende wedstrijd:
De tijd voor de weging zal bepaald worden door het OC en deelnemers zullen geïnformeerd worden tijdens de
"head of team" vergadering. De weging zal maximaal twee uur duren.
(Verklaring #2)
Een aparte ruimte voor de weging zal worden geïnstalleerd voor de mannelijke- en voor de vrouwelijke
deelnemers. Het geslacht van de officials voor de weging zal hetzelfde zijn als die van de deelnemers.
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(Verklaring #3)
Diskwalificatie tijdens de officiële weging:
Wanneer een deelnemer gediskwalificeerd wordt tijdens de officiële weging, zal zijn deelnamepunt niet worden
toegekend.
(Verklaring #4)
Een weegschaal identiek aan de officiële weegschaal:
De weegschaal voor proefweging moet van hetzelfde type en dezelfde ijking zijn als de officiële weegschaal en dit
moet door de OC voorafgaand aan de wedstrijd gecontroleerd worden.

ARTIKEL 10: PROCEDURE VAN DE WEDSTRIJD
1. Oproep van de deelnemers:
De naam van de deelnemers moet driemaal afgeroepen worden vanaf dertig (30) minuten voor de geplande
aanvang van de wedstrijd.
2. Inspectie van lichaam, kleding en apparatuur:
Na te zijn opgeroepen, zullen de deelnemers een lichaam, kleding en apparatuur inspectie ondergaan bij de
aangewezen inspectietafel, door de inspecterende functionaris aangewezen door de WT. De deelnemer zal
geen enkel teken van afwijzing laten zien en ook geen enkel materiaal dragen dat schade kan toebrengen aan
de andere deelnemer.
3. Betreden van de competitieruimte:
Na de inspectie zal de deelnemer op zijn coachplaats gaan staan met één coach en een team dokter of
fysiotherapeut (indien aanwezig).
4. Procedure voor het begin en na het einde van de wedstrijd:
4.1. Voor de start van de wedstrijd, zal de scheidsrechter de deelnemers roepen d.m.v. “Chung en Hong”. De
deelnemers zullen de wedstrijdruimte betreden met hun hoofdbeschermer stevig onder hun linkerarm
geklemd. Als een van de deelnemers niet aanwezig of aanwezig is zonder dat deze volledig gekleed is, met
inbegrip van alle beschermende uitrusting, uniform, etc. op de coach zone tegen de tijd dat de
scheidsrechter “Chung, Hong” roept, zal hij/zij als teruggetrokken worden geacht en zal de scheidsrechter
de tegenstander als winnaar verklaren.
4.2. De deelnemers zullen naar elkaar kijken en een staande buiging maken op het scheidsrechtersbevel “Charyeot” (attentie) en “Kyeong-rye” (buig). Een staande buiging zal gemaakt worden vanuit een normale
staande houding bij “Cha-ryeot”, door de romp voorwaarts te buigen vanaf de heup onder een hoek van
meer dan 30 graden, het hoofd gebogen onder een hoek van meer dan 45 graden. Na het buigen zal de
deelnemer zijn hoofdbeschermer opzetten.
4.3. De scheidsrechter zal de wedstrijd starten door de bevelen “Joon-bi” (klaar) en “Shi-jak” (start).
4.4. De wedstrijd zal in elke ronde beginnen met het commando “Shi-jak” (start) door de scheidsrechter en
eindigen met het commando “Keu-man” (stop) door de scheidsrechter. Ook als de scheidsrechter nog niet
het commando “Keu-man” heeft gegeven, zal de wedstrijd als beëindigd worden beschouwd als de
wedstrijd klok is afgelopen.
4.5. De scheidsrechter kan een wedstrijd onderbreken door te bevelen "Kal-yeo" (uit elkaar) en hervat de
wedstrijd met het bevel "Kye-sok" (ga door). Wanneer de scheidsrechter het bevel "Kal-yeo"
uitspreekt moet de tijdopnemer de tijd onmiddellijk stoppen; wanneer de scheidsrechter "Kye-sok"
beveelt moet de tijdopnemer de tijd onmiddellijk weer laten verderlopen.
4.6. Na het einde van de laatste ronde zullen de deelnemers naar hun respectievelijke plaatsen terugkeren
met het gezicht naar elkaar. De deelnemers zullen hun hoofdbeschermer afnemen en een buiging
uitwisselen op het bevel van de scheidsrechter “Cha-ryeot” (attentie), “Kyeong-rye” (buig). De deelnemers
zullen, in staande houding, wachten totdat de scheidsrechter de beslissing bekend maakt.

Raad van Bestuur – 14 december 2017

16

WEDSTRIJDREGLEMENT KYORUGI 2018

4.7. De scheidsrechter zal de winnaar aanduiden, door zijn eigen hand op te steken aan de zijde van de
winnaar.
4.8. De deelnemers trekken zich terug.
5. Wedstrijdprocedure bij teamwedstrijden
5.1. Beide teams zullen zich, met het gezicht naar elkaar, opstellen volgens de opgegeven volgorde richting de
1ste grenslijn, vanuit de plaats van de deelnemers.
5.2. De procedure voor het begin en na het einde van de wedstrijd zal hetzelfde zijn als in passage 4 van dit
artikel.
5.3. Beide teams zullen het wedstrijdperk verlaten en houden zich gereed, op de daarvoor aangewezen plaats,
voor de wedstrijd van elke deelnemer.
5.4. Direct na het einde van de laatste wedstrijd stellen de beide teams zich weer op de wedstrijdruimte op,
met het gezicht naar elkaar gekeerd.
5.5. De scheidsrechter zal de winnaar aanwijzen door zijn eigen hand op te steken aan de zijde van het
winnende team.

(Verklaring # 1)
Team dokter of fysiotherapeut
Op het moment van indienen van het formulier voor de teamofficials, zullen relevante kopieën en vergunningen
van teamdokter of fysiotherapeuten -in het Engels geschreven- worden toegevoegd. Na verificatie worden de
speciale accreditatie kaarten aan de teamdokter of fysiotherapeuten overhandigd. Alleen diegene met de juiste
accreditatie zal toegang verkrijgen tot de wedstrijdruimte met de coach.
(Praktische richtlijn voor scheidsrechters)
In het geval bij gebruik van PSS, zal de scheidsrechter controleren of het PSS systeem en de sensorsokken van
beide deelnemers correct werken. Van dit proces mag afgeweken worden voor een sneller
wedstrijdmanagement.

ARTIKEL 11: GEOORLOOFDE TECHNIEKEN EN ZONES
1.

Geoorloofde technieken
1.1. Vuisttechnieken: technieken toegediend door het gebruik van de stevig gebalde vuist.
1.2. Voettechnieken: technieken toegediend door het gebruik van het gedeelte van de voet beneden het
enkelgewricht.

2.

Geoorloofde zones
2.1. Romp: een aanval met de vuist en voettechnieken op de gedeeltes bedekt door de lichaamsprotector zijn
toegestaan. Echter die aanvallen mogen niet uitgevoerd worden op het gedeelte van de ruggengraat.
2.2. Hoofd: het gebied boven het sleutelbeen. Alleen voettechnieken zijn toegestaan.
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ARTIKEL 12: GELDIGE PUNTEN
1.

Geldige scoringszones
1.1. Romp: het blauwe of rood gekleurde gebied van de rompbeschermer.
1.2. Hoofd: het hele hoofd boven de onderste grens van de hoofdbeschermer.

2.

Criteria voor geldige punten:
2.1 Punten worden toegekend wanneer een toegestane techniek op de scoringsgebieden van de romp
wordt uitgevoerd met het juiste niveau van impact.
2.2 Punten worden toegekend wanneer een toegestane techniek wordt uitgevoerd naar de
scoringsgebieden van het hoofd.
2.3 Indien PSS wordt gebruikt, wordt de geldigheid van de techniek en het niveau van de impact en/of
geldig contact met de scoring gebied bepaald door het elektronische scoringssysteem. Deze PSS
bepalingen zijn niet onderworpen aan Instant Video Replay.
2.4 Het WT Technisch Comité bepaalt het vereiste niveau van de impact en de gevoeligheid van de PSS en
dit aan de hand van verschillende schalen in functie van de gewichtscategorie, het geslacht en de
leeftijdsgroep. In bepaalde omstandigheden, indien het noodzakelijk wordt geacht, kan de technische
afgevaardigde de geldende impactniveaus herijken.

3.

De geldige punten zijn als volgt verdeeld:
3.1. Eén (1) punt voor een geldige stoot op de rompbeschermer.
3.2. Twee (2) punten voor een geldige trap op de rompbeschermer.
3.3. Drie (3) punten voor een geldige gedraaide trap op de rompbeschermer.
3.4. Drie (3) punten voor een geldige trap naar het hoofd.
3.5. Vier (4) punten voor een geldige gedraaide trap naar het hoofd.
3.6. Eén (1) punt toegekend voor elke “Gam-jeom” die aan de tegenstander gegeven wordt.

4.

De wedstrijdscore zal de som zijn van de punten, over drie ronden.

5.

Ongeldig verklaren van punten: wanneer een deelnemer punten registreert tijdens het gebruik van
verboden handelingen:
5.1. Indien de verboden handeling gebruikt werd bij het scoren van de punten, zal de scheidsrechter de
handeling bestraffen en de punten ongeldig verklaren.
5.2. Als de verboden handelingen echter niet van belang waren voor het scoren van het punt (de handeling
maakt geen directe aanleiding tot het punt), kan de scheidsrechter de verboden handeling bestraffen,
zonder het punt ongeldig te verklaren.

ARTIKEL 13: SCORING EN PUBLICATIE
1.

Scoring van geldige punten wordt in de eerste plaats bepaald met behulp van het elektronisch
scoringssysteem (Protector & Scoring Systems - PSS). Punten gescoord met handtechnieken en gedraaide
trappen worden handmatig door de juryleden toegekend. Als PSS (Protector & Scoring System) niet wordt
gebruikt, worden alle punten toegekend door de juryleden aan de hand van handmatige
scoringssystemen.

2.

Indien PSS voor het hoofd niet wordt toegepast, worden punten voor traptechnieken naar het hoofd
toegekend door de juryleden aan de hand van handmatige scoringssystemen.

3.

Het extra punt gegeven voor een draaiende trap wordt ongeldig verklaard als de draaiende trap niet werd
erkend als een geldig punt door PSS.

4.

Bij een opstelling met drie (3) jury’s, moeten twee of meer juryleden een punt geldig verklaren om de
score te bevestigen.
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5.

Bij een opstelling met twee (2) jury’s, moeten de twee juryleden een punt geldig verklaren om de score te
bevestigen.

6.

Als een scheidsrechter ziet dat een deelnemer door een trap naar het hoofd begint te wankelen of
gevloerd wordt en de scheidsrechter begint te tellen, maar de aanval werd niet geregistreerd door PSS
voor het hoofd, kan de scheidsrechter IVR (Instant Video Replay) verzoeken om de beslissing te nemen
om al dan niet punten toe te kennen na het tellen.

ARTIKEL 14: VERBODEN HANDELINGEN EN STRAFFEN
1.

Straffen worden door de scheidsrechter toegekend.

2.

Verboden handelingen beschreven in artikel 14 zullen door de scheidsrechter bestraft worden met “Gam
Jeom”.

3.

Een “Gam-jeom” zal geteld worden als één bijkomend punt (1) voor de tegenstander.

4.

Verboden handelingen.
4.1. De volgende handelingen zullen als verboden handelingen worden geclassificeerd, en een “Gamjeom” zal worden toegekend.
4.1.1. Het overschrijden van de grenslijn.
4.1.2. Vallen.
4.1.3. Het vermijden of vertragen van het gevecht.
4.1.4. Vastpakken of het duwen van de tegenstander.
4.1.5. Het opheffen van het been om te blokkeren of trappen naar het been van de tegenstander om de
aanvallende trap van de tegenstander te belemmeren, of het heffen van een knie of trappen in de lucht
voor meer dan 3 seconden om een mogelijke aanval van de tegenstander te belemmeren, of de trap was
gericht onder de gordel.
4.1.6. Trappen onder het middel.
4.1.7. De tegenstander aanvallen na “Kal-yeo”.
4.1.8. Het hoofd van de tegenstander met de hand raken.
4.1.9. Kopstoot of aanvallen met de knie.
4.1.10. De gevallen tegenstander aanvallen.
4.1.11. Na wangedrag van een deelnemer of een coach zoals:
a) Niet voldoen aan het bevel van de scheidsrechter.
b) Ongepast protesteren van scheidsrechterlijke beslissingen.
c) Ongepaste poging om het wedstrijdresultaat te verstoren/beïnvloeden.
d) De tegenstander of zijn/haar coach uitdagen of beledigen.
e) Niet-geaccrediteerde dokter/kinesist of een ander teamofficial die op de dokters’ stoel
zit.
f)
Elk ander ongewenst of onsportief gedrag van een deelnemer of coach.
4.2. Wanneer een coach of deelnemer zich ernstig misdraagt en het bevel van de scheidsrechter niet
volgt, kan de scheidsrechter een gele kaart trekken waarmee hij een sanctieverzoek indient. In dit
geval zal het toezichthoudend wedstrijdcomité het gedrag van de coach onderzoeken en bepalen of
een sanctie passend is.

5.

Indien een deelnemer opzettelijk weigert te voldoen aan de wedstrijdregels of aan de bevelen van de
scheidsrechter, kan de scheidsrechter de wedstrijd beëindigen en de tegenstander tot winnaar uitroepen.

6.

Als de scheidsrechter aan de wedstrijdtafel of een wedstrijdofficial, in overleg met de PSS technicus,
bepaalt dat een deelnemer of coach geprobeerd heeft om de gevoeligheid van de PSS-sensor(s) te
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manipuleren en/of de PSS ongepast manipuleerde om zo de prestaties te beïnvloeden, zal de deelnemer
worden gediskwalificeerd.
7.

Wanneer een deelnemer tien (10) “Gam-jeom” krijgt, zal de scheidsrechter de deelnemer tot verliezer
door strafpunten verklaren (PUN – Referee Punitive Declaration).

8.

In artikel 14.7, zal “Gam-Jeom” geteld worden in de totaalscore over de drie ronden.

(Interpretatie)
Het vaststellen van verboden handelingen en straffen dient te gebeuren met het oog op:
1. Het verzekeren van de veiligheid van de deelnemer;
2. Het verzekeren van een eerlijk wedstrijdverloop;
3. Het aanmoedigen van geschikte technieken.
(Verklaring #1)
"Gam-jeom”
1. Het overschrijden van de grenslijn:
Een “Gam-jeom” zal worden toegekend als een deelnemer met beide voeten de grenslijn overschrijdt. Er zal
geen “Gam-jeom” worden toegekend als de deelnemer de grenslijn overschrijdt door een verboden handeling
van de tegenstander.
2. Vallen:
“Gam-jeom” zal toegekend worden bij vallen. Als een deelnemer valt als gevolg van verboden handelingen van
de tegenstander, dan zal de " Gam-jeom” niet gegeven worden aan de gevallen deelnemer, maar zal de
tegenstander bestraft worden. In het geval dat beide deelnemers vallen door een ongelukkig contact, zal
geen strafpunt worden toegekend.
3. Het vermijden of vertragen van het gevecht:
a) Deze handeling behelst tijd rekken zonder de intentie tot aanvallen. De deelnemer die continu een niet
aanvallende houding vertoont zal bestraft worden. Als beide deelnemers na vijf (5) seconden nog steeds
inactief zijn, zal de centrale scheidsrechter het commando “Fight” geven. Een “Gam-jeom” wordt
gegeven: als beide deelnemers nog steeds inactief zijn 10 seconden nadat het commando hiertoe
gegeven is of aan een deelnemer als deze zich achterwaarts verplaatst heeft van de originele plaats, 10
seconden nadat het commando hiertoe gegeven is.
b) De rug toe keren om de aanval van de tegenstander te ontlopen en moet bestraft worden omdat het
uitdrukking geeft aan het gebrek aan de “fair play” gedachte en een ernstige verwonding kan
veroorzaken. Dezelfde straf moet ook gegeven worden aan het vermijden van de aanvallen van de
tegenstander door beneden het middel te buigen of te bukken.
c) Terugtrekken uit gevechtssituatie alleen om aanvallen van de tegenstander te voorkomen en om de
wedstrijdduur rond te krijgen, zal " Gam-jeom " gegeven worden aan de passieve deelnemer.
d) Verwonding simuleren wil zeggen het overdrijven van verwonding of aangeven van pijn, in een deel van
het lichaam welk niet aan een klap blootgesteld is geweest, met het doel aan te geven dat de techniek
van de tegenstander een overtreding zou zijn. Eveneens, het overdrijven van pijn, met het doel de
wedstrijdtijd te laten verlopen. In dit geval geeft de scheidsrechter de " Gam-jeom” straf.
e) Een “Gam-jeom” zal gegeven worden aan de deelnemer die de scheidsrechter vraagt om de wedstrijd te
stoppen om het beschermend materiaal te positioneren.
4. De tegenstander grijpen of duwen:
Het gaat hier over het vasthouden van eender welk deel van de tegenstander zijn lichaam, uniform of
bescherming met de handen. Ook het grijpen van de voet of het been telt mee of het inklemmen van een
been met de voorarm.
Voor duwen worden volgende acties bestraft:
a) De tegenstander buiten het terrein duwen,
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b) De tegenstander duwen waardoor zijn trapbeweging gehinderd wordt of elke andere normaal
uitgevoerde techniek.
5. Het opheffen van de knie om de aanvallende trappen van de tegenstander te blokkeren en/of te belemmeren, of
het heffen van een been voor meer dan 3 seconden om de aanvallende bewegingen van de tegenstander te
belemmeren, zonder een aanvallende techniek uit te voeren.
6. Aanvallen onder het middel:
Deze actie is van toepassing op een aanval op elk gedeelte onder het middel. Wanneer een aanval onder het
middel veroorzaakt wordt door de ontvanger tijdens een uitwisseling van technieken, wordt er geen straf
gegeven. Dit artikel is ook van toepassing op krachtige trap- of stampbewegingen naar enig deel van de dij, de
knie of het scheenbeen, met als doel de techniek van de tegenstander te belemmeren.
7. Het aanvallen van de tegenstander na “Gam-jeom”:
a) Aanvallen na Kal-yeo vereist dat de aanval resulteert in daadwerkelijk contact met het lichaam van
de tegenstander.
b) Als de aanvallende beweging begonnen is voor de Kal-yeo, zal de aanval niet bestraft worden.
c) Bij Instant Video Replay beoordeling, zal de timing van Kal-yeo gedefinieerd worden als het moment
dat de scheidsrechter het Kal-yeo-handgebaar heeft voltooid (met volledig gestrekte arm); en de
start van de aanval wordt gedefinieerd als het moment waarop de aanvallende voet de mat volledig
heeft verlaten.
d) Als een aanval na Kal-yeo geen contact maakt op het lichaam van de tegenstander, maar
opzettelijke en kwaadwillige is, kan de scheidsrechter het gedrag met een " Gam-jeom " bestraffen
(wangedrag).
8. Het hoofd van de tegenstander raken met de hand:
Dit artikel houdt in het raken van het hoofd van de tegenstander met de hand (vuist), pols, arm of elleboog.
Echter, onvermijdelijke acties als gevolg van de onvoorzichtigheid van de tegenstander zoals overdadig naar
beneden brengen van het hoofd of het onvoorzichtig draaien van het lichaam kunnen niet op basis van dit
artikel bestraft worden.
9. Kopstoot of aanvallen met de knie:
Dit artikel is van toepassing op een opzettelijke kopstoot of knieaanval op korte afstand van de tegenstander.
Echter, contact met de knie dat gebeurt in de volgende situaties, kunnen niet bestraft worden op basis van dit
artikel:
- Wanneer de tegenstander plotseling naar voren stormt op het moment dat een trap wordt uitgevoerd.
- Indien onvermijdelijk of als gevolg van een verschil in afstand bij het aanvallen.
10. Het aanvallen van de gevallen tegenstander:
Deze actie is extreem gevaarlijk vanwege de grote waarschijnlijkheid van verwonding van de tegenstander.
Het gevaar ontstaat vanwege het volgende:
- De gevallen tegenstander bevindt zich onmiddellijk in een weerloze toestand.
- Het effect van een techniek welke een gevallen deelnemer raakt zal groter zijn door de deelnemers
positie. Deze vormen van agressieve acties tegen een gevallen tegenstander zijn niet in overeenstemming
met de geest van Taekwondo en zijn dus niet toegestaan in een Taekwondowedstrijd. Dergelijke actie
moet altijd gesanctioneerd worden voor opzettelijk aanvallen van de gevallen tegenstander, ongeacht de
mate van impact.
Bij wangedrag begaan door een deelnemer of een coach tijdens een rustperiode, kan de scheidsrechter de
straf meteen verklaren en zal het strafpunt worden opgenomen in de resultaten van de volgende rondes.
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ARTIKEL 15: GOLDEN POINT EN BEPALING VAN SUPERIORITEIT
1. Indien er geen winnaar is na 3 ronden, wordt een 4de ronde (golden point ronde) van één (1) minuut gekampt.
2. Indien een wedstrijd over gaat in een 4de ronde worden alle scores, toegekend tijdens de eerste drie (3)
ronden, nietig verklaard.
3. De eerste deelnemer die een punt (punten) scoort in de extra ronde of waarvan de tegenstander twee
“Gam-jeom” krijgt, zal tot winnaar worden uitgeroepen.
4. In het geval dat geen deelnemer heeft gescoord aan het einde van de vierde ronde, zal de winnaar
bepaald worden door superioriteit op basis van de volgende criteria:
4.1. De deelnemer die het hoogste aantal hits op het PSS-systeem registreerde tijdens de 4de ronde.
4.2. Indien het aantal registraties gelijk is, wint de deelnemer die meer ronden won in de eerste drie
ronden.
4.3. Indien gelijkstand behouden blijft, wint de deelnemer met het minst aantal “Gam-jeoms” toegekend
tijdens alle vier de rondes.
4.4. Als de gelijkstand behouden blijft na bovengenoemde criteria, bepalen de scheidsrechter en
juryleden de superioriteit op basis van het verloop van de 4de ronde. Als deze beslissing van
superioriteit door de scheidsrechter en juryleden geen uitsluitsel geeft, beslist de
hoofdscheidsrechter wie de winnaar is.

(verklaring #1)
Besluit van superioriteit door de scheidsrechters wordt gebaseerd op de technische dominantie van een deelnemer
aan de hand van agressief wedstrijdmanagement, meer uitgevoerde technieken, het gebruik van meer
geavanceerde technieken zowel naar moeilijkheidsgraad als complexiteit en het tonen van een betere
wedstrijdmentaliteit.
(verklaring #2)
Als een atleet succesvol een hoofdtreffer toebrengt voordat zijn tegenstander een lichaamstreffer plaatst die als
eerst geregistreerd wordt, heeft de coach van de atleet die de hoofdtreffer plaatste het recht om een video replay
aan te vragen. Als de video review jury besluit dat de hoofdtreffer geldig was en eerder werd toegebracht dan de
lichaamstreffer, moet de scheidsrechter de lichaamstreffer ongeldig verklaren, vervolgens de 3 of 4 punten van
de hoofdtrap toekennen en de deelnemer die de hoofdtreffer plaatste tot winnaar uitroepen.
(Praktische richtlijn)
De procedure voor het bepalen van superioriteit zal als volgt zijn:
1. Voor aanvang van de wedstrijd zullen alle scheidsrechterofficials de superioriteitskaart met zich mee
dragen.
2. Wanneer de wedstrijd moet worden bepaald door superioriteit zal de scheidsrechter “Woo-se-girok”
(noteer superioriteit) verklaren.
3. Na de verklaring door de scheidsrechter, zullen de juryleden met hun hoofd naar beneden binnen 10
seconden de winnaar noteren en het hierna overdragen aan de scheidsrechter.
4. De scheidsrechter zal de superioriteitskaarten verzamelen en het eindresultaat vastleggen. Daarop zal de
winnaar bekend gemaakt worden.
5. Na het bekend maken van de winnaar, zal de scheidsrechter de superioriteitskaarten aan de registratie
overhandigen en de registratie zal de superioriteitskaarten afdragen aan de Technische Afgevaardigde
van de Wereld Taekwondo Federatie
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ARTIKEL 16: BESLISSINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Winnen door Referee Stops Contest (RSC)
Winnen op punten (PTF)
Winnen door puntenvoorsprong (PTG)
Winnen door Golden Point (GDP)
Winnen door superioriteit (SUP)
Winnen door terugtrekking (WDR)
Winnen door diskwalificatie (DSQ)
Winnen door bestraffing door de scheidsrechter (PUN)

(Verklaring #1)
Scheidsrechter stopt de wedstrijd.
De scheidsrechter verklaart RSC in de volgende situaties:
a) Indien een deelnemer Knock Down is door een toegelaten techniek van de tegenstander en na "Yeo-dul"
de wedstrijd niet kan hervatten of wanneer de scheidsrechter bepaalt dat de deelnemer de wedstrijd
niet hervatten ongeacht het verloop van de telling.
b) Als een deelnemer de wedstrijd niet kan voortzetten na een minuut van medische behandeling.
c) Indien een deelnemer het bevel van de scheidsrechter om de wedstrijd voort te zetten drie keer negeert.
d) Als de scheidsrechter de noodzaak erkent om de wedstrijd te stoppen om de veiligheid van een
deelnemer te verzekeren.
e) Wanneer de Commissie Arts bepaalt dat de wedstrijd moet worden gestopt wegens een blessure van
een deelnemer.
(Verklaring #2)
Gewonnen door puntenvoorsprong:
In het geval van twintig (20) punten verschil tussen de twee deelnemers op het tijdstip van de voltooiing van de
tweede ronde en/of op enig moment tijdens de derde ronde, zal de scheidsrechter de wedstrijd stoppen en de
winnaar door puntenvoorsprong uitroepen.
Gewonnen door puntenvoorsprong zal niet uitgeroepen worden in de halve finale en finale van een
seniorenwedstrijd.
(Verklaring #3)
Winnen door terugtrekking:
De winnaar wordt bepaald door de terugtrekking van de tegenstander:
- Wanneer de deelnemer zich uit de wedstrijd terugtrekt door blessure of om andere redenen.
- Wanneer een deelnemer de wedstrijd niet hervat na de rustpauze of geen gehoor geeft aan de oproep om de
wedstrijd te beginnen.
- Wanneer de coach de handdoek naar het wedstrijdveld werpt om opgave van de wedstrijd aan te geven.
(Verklaring #4)
Winnen door diskwalificatie:
Dit is het resultaat bepaalt doordat de deelnemer niet door de weging komt of wanneer een deelnemer de status
van deelnemer verliest voordat de wedstrijd begint.
De follow-up is verschillende afhankelijk van de reden van diskwalificatie.
(1) In het geval dat de atleten niet voldoen aan het gewicht of niet verschenen zijn op de weging na de
loting. Het resultaat moet genoteerd worden op het lotingformulier en de informatie moet worden
aangeboden aan de technische officials en alle relevante personen. Er zullen geen scheidsrechters worden
aangesteld voor deze wedstrijd. De tegenstander van de deelnemer die niet door de weging geraakte of niet
verschenen is hoeft niet te verschijnen op het veld om deel te nemen.
(2) In het geval dat een deelnemer die door de weging is gekomen, maar niet verschijnt bij de coachzone: de
toegewezen scheidsrechters zullen op hun positie wachten totdat de scheidsrechter de winnaar aanwijst. De
gedetailleerde procedure is vastgelegd in punt 4.1 van artikel 10.
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(Verklaring #5)
Winnen door bestraffing door de scheidsrechter.
De scheidsrechter verklaart PUN in de volgende situaties:
a) Indien een deelnemer tien (10) "Kyong-go" of vijf (5) "Gam-jeom" of een combinatie van vijf (5)
strafpunten opbouwt.
b) Indien wordt vastgesteld dat een deelnemer de sensor(s) of het PSS scoresysteem manipuleert.
c) Indien een deelnemer of coach weigert om het bevel van de scheidsrechter op te volgen of aan het
wedstrijdreglement te voldoen, of een andere ernstige en onrechtmatige gedraging begaat, zoals
onrechtmatig protest.

ARTIKEL 17: KNOCK DOWN
Een Knock Down wordt verklaard, wanneer een reglementaire aanval wordt uitgevoerd en:
1. Wanneer enig ander deel van het lichaam dan de voetzool de grond raakt door de kracht van de door de
tegenstander uitgevoerde techniek.
2. Wanneer een deelnemer wankelt en niet de intentie of de vaardigheid heeft om de wedstrijd te
vervolgen.
3. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat de wedstrijd niet vervolgd kan worden door de uitwerking van
de reglementair toegepaste techniek.

(Verklaring #1)
Een knock-down: de situatie waarin de deelnemer naar de vloer is gegaan of wankelt of niet in staat is naar
behoren te voldoen aan de vereisten van de wedstrijd, ten gevolge van een aanval. Zelfs bij het ontbreken van
deze aanwijzingen waarbij het, ten gevolge van het contact, gevaarlijk zou zijn de wedstrijd te vervolgen of als er
enige twijfel bestaat over de veiligheid van een deelnemer kan de scheidsrechter de situatie als een knock down
interpreteren.
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ARTIKEL 18: PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN KNOCK DOWN
1.

Wanneer een deelnemer is aangeslagen ten gevolge van een reglementaire aanval van de tegenstander, zal
de scheidsrechter de volgende maatregelen treffen:
1.1. De scheidsrechter zal de tegenstander van de aangeslagen deelnemer weghouden, door verklaring van
het bevel “Kal-yeo” (stop).
1.2. De scheidsrechter zal eerst de status van de aangeslagen deelnemer checken en hardop tellen in de
richting van de gevallen deelnemer, vanaf “Ha-nah” (één) tot en met “Yeol” (tien), met telkens één
seconde interval en met handgebaren om het verstrijken van de tijd aan te geven.
1.3. In geval dat de gevallen deelnemer weer opstaat tijdens het tellen van de scheidsrechter, en de
wedstrijd wil vervolgen, zal de scheidsrechter doorgaan met tellen tot en met “Yeo- dul” (acht), voor
herstel van de gevallen deelnemer. De scheidsrechter zal daarna beslissen of de deelnemer hersteld is
en, indien dat het geval is, de wedstrijd vervolgen door het bevel “Kye-sok” (doorgaan).
1.4. Wanneer een deelnemer, die aangeslagen is, bij de achtste tel “Yeo-dul” niet de wil kan laten zien om de
wedstrijd te hervatten, zal de scheidsrechter de tegenstander tot winnaar verklaren op basis van RSC
(Referee Stops Contest).
1.5. Het tellen zal doorgaan zelfs na het einde van de ronde of na het verstrijken van de wedstrijdtijd.
1.6. In het geval dat beide deelnemers aangeslagen zijn, zal de scheidsrechter blijven tellen zolang nog één
van de deelnemers onvoldoende hersteld is.
1.7. Indien beide deelnemers niet hersteld zijn bij de tiende tel “Yeol”, zal de winnaar bepaald worden door
de wedstrijdscore tot aan het moment van de knock down.
1.8. Wanneer er door de scheidsrechter wordt geoordeeld dat een deelnemer onbekwaam is de
wedstrijd te vervolgen, kan de scheidsrechter de winnaar bepalen zonder te tellen of tijdens het
tellen.

2.

Procedures die gevolgd moeten worden na de wedstrijd:
Elke deelnemer die de wedstrijd niet kon voortzetten als gevolg van een ernstig letsel op elk deel van zijn
lichaam kan binnen dertig (30) dagen niet deel nemen aan wedstrijden zonder goedkeuring van de WT
Medische voorzitter na het indienen van een verklaring door een dokter aangesteld door de relevante
Nationale Federatie.

(Verklaring #1)
De aanvaller weghouden: in deze situatie zal de tegenstander, die nog staat, naar zijn startplaats terugkeren.
Echter, wanneer de gevallen deelnemer op of vlak bij de startplaats van zijn tegenstander ligt, zal die tegenstander
wachten bij de attentielijn recht voor de plaats van de stoel van zijn/haar coach.
(Praktische richtlijnen)
De scheidsrechter moet doorlopend voorbereid zijn op het zich plotseling voordoen van een knock-down of een
situatie waarin de deelnemer wankelt, welke gewoonlijk gekenmerkt wordt door een krachtige aanval, samen met
een gevaarlijke uitwerking.
(Verklaring #2)
In het geval dat een aangeslagen deelnemer opstaat tijdens het tellen van de scheidsrechter en de wedstrijd wil
vervolgen: het eerste doel van het tellen is het beschermen van de deelnemer. Zelfs wanneer de deelnemer de
wedstrijd wil vervolgen voordat er tot en met acht geteld is, moet de scheidsrechter tot en met “Yeo-dul” (acht)
tellen alvorens de wedstrijd te hervatten. Het tellen tot en met “Yeo-dul” is verplicht en kan door de
scheidsrechter niet veranderd worden.

* Tellen van één tot en met tien: Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-hop, Yeol.
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(Verklaring #3)
De scheidsrechter zal dan bepalen of de deelnemer hersteld is en, zo ja, de wedstrijd herstarten door het bevel
“Kye-sok”:
De scheidsrechter moet zekerheid hebben over de bekwaamheid van de deelnemer de wedstrijd te vervolgen
terwijl hij/zij telt tot acht. De uiteindelijke bevestiging van de conditie van de deelnemer na de achtste tel is slechts
formeel, en de scheidsrechter dient daarom geen onnodige tijd te laten verlopen alvorens de wedstrijd te
hervatten.
(Verklaring #4)
Wanneer een deelnemer, die aangeslagen is, niet de wil toont de wedstrijd te hervatten bij de achtste tel, “Yeodul”, zal de scheidsrechter de andere deelnemer, na het tellen tot en met “Yeol”, tot winnaar door RSC verklaren:
De deelnemer toont de wil, tot het voortzetten van de wedstrijd aan, door dit duidelijk meerdere malen, met
gebalde vuisten, in gevechtshouding aan te geven.
Wanneer de deelnemer deze handeling niet kan tonen bij de achtste tel “Yeodul” (acht), moet de scheidsrechter
de andere deelnemer tot winnaar verklaren na eerst “A-hop” en “Yeol” geteld te hebben. Het aangeven door te
willen gaan na de achtste tel “Yeodul” (acht), kan niet als geldig beschouwd worden.
Zelfs wanneer de deelnemer aangeeft door te willen gaan bij de tel “Yeodul” (acht), kan de scheidsrechter
doorgaan met tellen en mag hij de wedstrijd beëindigd verklaren indien hij/zij oordeelt dat de deelnemer
onbekwaam is de wedstrijd te hervatten.
(Verklaring #5)
Indien een deelnemer is neergegaan door een krachtige klap en wiens conditie gevaarlijk lijkt te worden, kan de
scheidsrechter het tellen onderbreken en eerste hulp inroepen of dit doen samen met het tellen. (jurisprudentie)
(Praktische richtlijn)
1. De scheidsrechter moet geen extra tijd verspillen aan het bevestigen van het herstel van de deelnemer na de
tel “Yeo-dul” (acht), als gevolg van het verzuim om de toestand van de deelnemer te observeren tijdens het
tellen.
2. Indien de deelnemer duidelijk herstelt voor de tel “Yeo-dul” en de wil toont door te gaan en de
scheidsrechter kan duidelijk de conditie van de deelnemer bepalen, doch de hervatting wordt verhinderd
door het gewenst zijn van medische behandeling, moet de scheidsrechter eerst de wedstrijd hervatten met
het bevel“Kye-sok” en onmiddellijk daarna de declaratie “Kal-yeo” en “Kye-shi”, en daarna de procedures van
Artikel 19 volgen.
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ARTIKEL 19: PROCEDURES BIJ ONDERBREKING VAN DE WEDSTRIJD
1.

Wanneer een wedstrijd gestopt moet worden als gevolg van de verwonding van een of beide deelnemers,
moet de scheidsrechter de maatregelen treffen zoals onder beschreven. Terwijl in geval van een situatie die
rechtvaardigt tot onderbreking van de wedstrijd voor een reden anders dan een blessure, dan zal de
scheidsrechter “Shi-gan (tijd)” verklaren om de wedstrijd te stoppen en “Kye-sok (doorgaan)” verklaren om de
wedstrijd te laten vervolgen
1.1. De scheidsrechter zal de wedstrijd onderbreken door het geven van het bevel “Kal-yeo” en de
tijdwaarnemer opdracht geven de tijd te onderbreken door het bevel “Kye-shi” (onderbreek).
1.2. De scheidsrechter staat de deelnemer een minuut toe om eerste hulp te ontvangen door de commissie
arts; de scheidsrechter mag de teamdokter de eerste hulp laten toedienen als de commissie arts niet
beschikbaar is of indien dit noodzakelijk wordt geacht.
1.3. Als een gewonde deelnemer niet kan terugkeren naar de wedstrijd na een minuut roept de
scheidsrechter de andere deelnemer uit tot winnaar
1.4. In het geval dat hervatting van de wedstrijd onmogelijk is na één minuut, zal de deelnemer die de
blessure veroorzaakt heeft door een verboden handeling, als die bestraft moet worden met “Gamjeom”, tot verliezer verklaard worden.
1.5. In het geval dat beide deelnemers aangeslagen zijn en niet in staat zijn de wedstrijd te vervolgen na één
minuut, dan zal de winnaar bepaald worden aan de hand van de punten behaald voordat de blessures
plaatsvonden.
1.6. Als de scheidsrechter bepaalt dat de pijn van een deelnemer enkel wordt veroorzaakt door een
kneuzing zal de scheidsrechter "Kal-yeo" geven en de wedstrijd hervatten met het bevel “standup”. Als de deelnemer weigert om de wedstrijd voort te zetten nadat de scheidsrechter het “stand
up” drie keer gaf, zal de scheidsrechter de wedstrijd met 'Referee Stops Contest' verklaren.
1.7. Als de scheidsrechter bepaalt dat een deelnemer een ernstige blessure heeft zoals een gebroken
bot, een ontwrichting, een enkelverstuiking en/of bloeding, zal de scheidsrechter eerste hulp
toelaten gedurende 1 minuut na "Kye-shi". De scheidsrechter kan toestaan dat de deelnemer
eerste hulp ontvangt, zelfs na het bevel "stand-up", als het een verwonding van bovenstaande
categorie betreft.
1.8. Het stoppen van de wedstrijd wegens een blessure: Als de scheidsrechter bepaalt dat een
deelnemer een ernstige blessure heeft zoals een gebroken bot, ontwrichting, enkelverstuiking
en/of bloeding, zal de scheidsrechter in overleg met de voorzitter van de medische commissie of de
arts in opdracht toegewezen door de voorzitter. Als een deelnemer opnieuw op dezelfde manier
gewond geraakt, kan de voorzitter van de Medische commissie of de door de voorzitter
toegewezen commissiedokter, de scheidsrechter adviseren om de wedstrijd te stoppen en de
gewonde deelnemer als verliezer te verklaren.

(Verklaring #1)
Wanneer de scheidsrechter bepaalt dat de wedstrijd niet kan worden voortgezet ten gevolge van een blessure of
enig ander noodgeval, kan de scheidsrechter de volgende maatregelen treffen:
1. Indien de situatie kritiek is zoals een deelnemer die het bewustzijn verliest of een ernstige blessure heeft opgelopen
en spoed geboden is, moet eerste hulp onmiddellijk verleend worden en moet de wedstrijd beëindigd worden. In
dit geval zal het resultaat van de wedstrijd als volgt bepaald worden:
a) De veroorzaker zal tot verliezer verklaard worden indien het resultaat het gevolg was van een verboden
actie die bestraft moet worden met “Gam-jeom”.
b) De uitgeschakelde deelnemer zal tot verliezer verklaard worden indien het resultaat het gevolg was van
een geldige actie of door toevallig, onvermijdbaar contact.
c) Indien het resultaat niet gerelateerd was aan het wedstrijdverloop zal de winnaar bepaald worden door
de wedstrijdscore vóór het onderbreken van de wedstrijd.
Indien de onderbreking voor het einde van de eerste ronde plaatsvindt, zal de wedstrijd ongeldig
verklaard worden.
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2.

Indien eerste hulp nodig is voor de behandeling van de blessure, kan de deelnemer de nodige verzorging
krijgen binnen één minuut na de verklaring van “Kye-shi”.
a) Bevel de wedstrijd te hervatten: het is de beslissing van de scheidsrechter na het consulteren van de
dokter of de deelnemer al dan niet in staat is de wedstrijd te hervatten. De scheidsrechter kan te allen
tijde de deelnemer opdracht geven de wedstrijd binnen één minuut te hervatten. De scheidsrechter
kan elke deelnemer, die de opdracht de wedstrijd te hervatten niet opvolgt, tot verliezer verklaren.
b) Terwijl de deelnemer medische behandeling ontvangt of aan het herstellen is, zal de scheidsrechter
veertig (40) seconden na het bevel “Kye-shi” hardop het verlopen van de tijd met een interval van vijf
seconden aangeven. Wanneer de deelnemer niet naar het startpunt terug kan keren aan het einde van
de periode van één minuut, moet de uitslag van de wedstrijd gegeven worden.
c) Na de verklaring “Kye-shi” zal de één minuut tijdsinterval strikt nageleefd worden, ongeacht of de
officiële arts beschikbaar is. Echter wanneer behandeling van de arts vereist is en deze afwezig is of
een aanvullende behandeling nodig is, kan de één minuut tijdslimiet, naar het oordeel van de
scheidsrechter worden opgeschort.
d) Indien het hervatten van de wedstrijd na één minuut onmogelijk is, zal de uitslag van de wedstrijd
bepaald worden conform onderdeel I van dit artikel.

3.

Indien beide deelnemers onbekwaam raken en niet in staat zijn na één minuut de wedstrijd te hervatten of
indien zich kritieke omstandigheden voordoen, wordt het wedstrijdresultaat bepaald conform de volgende
criteria:
a) Indien dit resultaat het gevolg is van een verboden handeling die bestraft moet worden met “Gamjeom” voor één deelnemer, dan zal die persoon de verliezer zijn.
b) Indien dit resultaat niet gerelateerd is aan een verboden handeling die bestraft moet worden met
“Gam-jeom”, dan zal de uitslag van de wedstrijd bepaald worden door de wedstrijdscore, op het
moment van het onderbreken van de wedstrijd. Echter, indien de onderbreking zich voordoet voor het
einde van de eerste ronde, zal de wedstrijd ongeldig verklaard worden en zal de WOC een geschikt
tijdstip bepalen om de wedstrijd opnieuw te laten plaatsvinden. Indien, op het gekozen tijdstip van
herstarten, één der deelnemers nog steeds niet in staat is om te strijden zal deze deelnemer als
teruggetrokken beschouwd worden.
c) Indien dit resultaat het gevolg is van verboden handelingen die bestraft moeten worden met “Gamjeom” voor beide deelnemers, dan verliezen beide deelnemers.

(Verklaring #2)
De situaties, buiten de hierboven beschreven procedures, die onderbreking van de wedstrijd rechtvaardigen,
dienen als volgt behandeld te worden:
1. Wanneer oncontroleerbare omstandigheden onderbreking van de wedstrijd vereisen, zal de scheidsrechter
de wedstrijd opschorten en de aanwijzingen van de Technisch Afgevaardigde volgen.
2. Indien de wedstrijd onderbroken is na het voltooien van de tweede ronde, zal de wedstrijd bepaald worden
volgens de wedstrijdscore op het moment van onderbreking, indien de wedstrijd niet voltooid kan worden.
3. Indien de wedstrijd onderbroken is voor het beëindigen van de tweede ronde zal, in principe, een nieuwe
wedstrijd gedraaid worden over drie volledige ronden.
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ARTIKEL 20: TECHNISCHE OFFICIALS
1.

Technisch Afgevaardigde (TD)
1.1. Kwalificatie: de voorzitter van WT Technical Comité dient als TD op de WT gepromote
kampioenschappen behalve de WT Taekwondo Poomsae kampioenschappen en WT Para
kampioenschappen. In het geval van afwezigheid van de voorzitter van WT Technical Comité kan de WT
voorzitter een TD benoemen op aanbeveling van de WT secretaris-generaal
1.2. Taken: de TD is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de WT wedstrijdregels correct worden
toegepast en zit voor tijdens de “head of team” meeting en de loting. De TD keurt het resultaat van de
loting, weging en de wedstrijden voor deze officieel worden. De TD heeft het recht om definitief te
besluiten over het wedstrijdveld en algemene technische zaken over wedstrijden samen met wedstrijd
supervisie comité. De TD zal definitief besluiten maken over alle aangelegenheden met betrekking tot
wedstrijden die niet beschreven zijn in het wedstrijd reglement. De TD zal als voorzitter fungeren van de
wedstrijd supervisie comité.

2.

Wedstrijd Supervisie Comité (CSB) leden
2.1. Kwalificatie: CSB leden worden benoemd door de WT president op aanbeveling van de secretaris-generaal en
beschikken over voldoende ervaring en kennis van taekwondo wedstrijden.
2.2. Samenstelling: De CSB zal bestaan uit een voorzitter en niet meer dan 6 leden tijdens WT gepromote
kampioenschappen. Voorzitters of leden van de WT Games comité, WT Scheidsrechters comité en WT
Medische Commissie en WT Atleet Commissie worden opgenomen in CSB als ex-officio leden. De
samenstelling kan- indien nodig- worden aangepast door de President
2.3. Taken: De CSB assisteert de TD in zaken van de wedstrijden en technieken en zorgen dat de wedstrijden in
overeenstemming met het schema verlopen. De CSB zal de prestaties van de video reviewjury en de
scheidsrechters evalueren. De CSB zal gelijktijdig als Buitengewoon Sanctie Comité optreden tijdens de
wedstrijden met betrekking tot de zaken van de wedstrijd management.

3.

Review Jury (RJ)
3.1. Kwalificatie: de RJ zal aangesteld worden door de voorzitter van de WT op aanbeveling van het hoofd van
de WT scheidsrechters en het moeten ervaren en hoog gekwalificeerde internationale scheidsrechters zijn.
3.2. Samenstelling: een (1) RJ en een (1) assistent voor de RJ zullen aangesteld worden per veld.
3.3. Taken: de RJ beoordeeld een video review en informeert de scheidsrechter binnen een (1) minuut over
het besluit.

4.

Scheidsrechters Officials
4.1. Kwalificatie: houders van het Internationaal Scheidsrechtersdiploma, geregistreerd door de WT
4.2. Plichten
4.2.1. Scheidsrechter
4.2.1.1. De scheidsrechter zal de leiding hebben over de wedstrijd.
4.2.1.2. De scheidsrechter zal de bevelen “Shi-jak”, “Keu-man”, “Kal-yeo”, “Kye-sok” en “Kye-shi”,
“Shi-gan”winnaar en verliezer, strafpunten, waarschuwingen en terugtrekking aangeven. Alle
verklaringen van de scheidsrechter zullen plaatsvinden nadat de resultaten bevestigd zijn.
4.2.1.3. De scheidsrechter zal het recht hebben onafhankelijk beslissingen te nemen in
overeenstemming met de voorgeschreven regels.
4.2.1.4. In principe zal de scheidsrechter geen punten toekennen. Hoewel, als een van de juryleden
zijn/haar hand opsteekt omdat een punt niet was gescoord, dan zal de scheidsrechter de
juryleden consulteren. Als blijkt dat twee hoekjuryleden verzoeken tot wijzigen van het
oordeel, moet de scheidsrechter dit accepteren en de uitspraak corrigeren (in het geval 1
scheidsrechter en 3 juryleden). Bij een setting met twee jury’s, kan de score herzien
worden als twee personen onder de juryleden en de hoofdscheidsrechter akkoord zijn dat
te doen.
4.2.1.5. In geval van een situatie, overeenstemmend Artikel 15, nemen de scheidsrechters de
beslissing op basis van superioriteit na het beëindigen van de vierde ronde.
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4.2.2. Juryleden
4.2.2.1. De juryleden zullen de geldige punten onmiddellijk aangeven.
4.2.2.2. De juryleden zullen naar eer en geweten hun mening kenbaar maken, wanneer dit door de
scheidsrechter gevraagd wordt.
4.2.3. Technische Assistent
4.2.3.1. TA houdt toezicht op het scorebord tijdens de wedstrijd of de scoring, sancties en timing
correct gepubliceerd worden en ten aanzien hiervan onmiddellijk de scheidsrechter van deze
problematische kwestie op de hoogte stellen.
4.2.3.2. TA deelt de scheidsrechter mee van het starten en stoppen van de wedstrijd in nauw contact
met de systeembeheerder en recorder.
4.2.3.3. TA registreert handmatig alle scores, straffen en IVR resultaten op het wedstrijdformulier.
4.3. Samenstelling van scheidsrechterteam per veld.
4.3.1. Het scheidsrechterteam bestaat uit een (1) scheidsrechter en drie (3) juryleden.
4.3.2. Het scheidsrechterteam bestaat uit een (1) scheidsrechter en twee (2) juryleden.
4.4. Aanstelling van scheidsrechterofficials
4.4.1. De aanstelling van de scheidsrechters en juryleden zal plaatsvinden nadat het wedstrijdschema
is vastgesteld.
4.4.2. Scheidsrechters en juryleden met dezelfde nationaliteit als die van één der twee deelnemers
zullen niet aangesteld worden voor die wedstrijd. Echter, een uitzondering kan gemaakt
worden voor de juryleden wanneer het aantal scheidsrechterofficials niet toereikend is.
4.5. Verantwoordelijkheid voor de beslissingen: Beslissingen genomen door de scheidsrechters en
juryleden zullen definitief zijn en zij zullen voor de inhoud van deze beslissingen verantwoordelijkheid
dragen tegenover de Wedstrijd Supervisie Commissie.
4.6. Uniform van de scheidsrechters en de juryleden
4.6.1. De scheidsrechters en juryleden zullen het uniform dragen dat voorgeschreven is door de WT.
4.6.2. De scheidsrechterofficials zullen geen zaken, die de wedstrijd zouden kunnen belemmeren
dragen of meenemen in de wedstrijdruimte. Gebruik van mobiele telefoons door de
scheidsrechterofficials in het wedstrijdveld kan worden beperkt, indien nodig.
5.

Recorders: de recorder zal de tijd bijhouden van de wedstrijd en periodes van time-out, onderbreking en
eveneens de toegekende punten en/of de straffen noteren en publiceren.

(Interpretatie)
De details van de officials kwalificaties, plichten, organisatie, enzovoorts zullen de WT-Regels ten aanzien van de
Administratie van Internationale Scheidsrechters volgen.
(Interpretatie)
De technische afgevaardigde mag in samenspraak met de Wedstrijd Supervisie Commissie een
scheidsrechterofficial vervangen of bestraffen in het geval de scheidsrechterofficials verkeerd zijn ingedeeld of
wanneer er geoordeeld is dat één van de ingedeelde scheidsrechterofficials zich oneerlijk tijdens de wedstrijd
gedragen heeft of herhaardelijk ongerechtvaardigde fouten maakt.
(Praktische richtlijn)
In het geval dat elk jurylid verschillende scores toekent respectievelijk voor een legale aanval op het gezicht
bijvoorbeeld: één jurylid geeft één punt, een ander jurylid geeft twee punten en het laatste jurylid geeft geen punt
voor een legale aanval op het gezicht, en er geen punt wordt herkend als een geldig punt , of in het geval dat de
recorder fouten in de timing, scoring of straffen maakt mag ieder van de jury`s wijzen op de vergissing en vragen
om bevestiging tussen de jury`s. Dan zal de scheidsrechter “Shi-gan (tijd)” verklaren om de wedstrijd te stoppen en
juryleden bijeen roepen om een uitspraak te vragen. Na de discussie moet de scheidsrechter de uitkomst bekend
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maken. In het geval een coach een video review aanvraagt voor hetzelfde geval als waarvoor een van de jury’s
een meeting tussen de scheidsrechters vraagt, zal de scheidsrechter eerst de jury’s bijeen roepen vóór het
aannemen van de kaart van de coach. Mocht besloten worden dat het besluit gecorrigeerd dient te worden, zal
de coach op zijn plaats blijven zitten zonder zijn video review quota te gebruiken. Indien de coach blijft staan en
verzoekt om een video review, zal de scheidsrechter de kaart aannemen. Dit artikel wordt ook toegepast in het
geval dat de scheidsrechter een fout maakt bij de beoordeling van Knock-down, en de juryleden mogen hun
verschil van mening aan de scheidsrechter bekend maken terwijl de scheidsrechter “Shet” (drie) of “Neht” (vier)
telt.

ARTIKEL 21: INSTANT VIDEO REPLAY
1.

In het geval dat er een bezwaar is op een beslissing van de scheidsrechters tijdens de wedstrijd, kan de coach
de scheidsrechter verzoeken voor een onmiddellijke terugblik op de video replay.

2.

Als de coach zich beroept, zal de scheidsrechter naar de coach gaan en naar de reden van het beroep vragen.
De omvang van het beroep van de video replay is beperkt tot fouten van de scheidsrechter in toepassingen van
de wedstrijdregels, punten gescoord door de jury`s en bestraffing. Er wordt geen beroep toegestaan indien er
enige punten door voet of vuist aanvallen op de lichaamsbeschermer worden verkregen ongeacht het gebruik
van PSS. De reikwijdte van de aanvraag van de video replay is beperkt tot de enige actie die heeft plaats
gevonden binnen vijf (5) seconden vanaf het moment van het verzoek van de coach. Als de coach de blauwe
of rode kaart opsteekt met het verzoek voor een video replay, zal onder alle omstandigheden ervan worden
uitgegaan dat de coach zijn of haar beroep heeft gebruikt.

3.

De scheidsrechter zal de review jury verzoeken om de video replay te beoordelen. De review jury die niet van
dezelfde nationaliteit is als een van de deelnemers, zal de videoreplay bekijken.

4.

Na het beoordelen van de video replay zal de review jury de scheidsrechter binnen een (1) minuut na het
ontvangen van het verzoek informeren over de definitieve beslissing.

5.

Elke coach wordt toegewezen met een (1) kans op beroep per wedstrijd. Als het beroep is toegewezen en het
punt is gecorrigeerd, behoudt de coach het aantal mogelijkheden tot beroep op de betreffende wedstrijd.

6.

In het verloop van een (1) kampioenschap is er geen limiet aan het aantal beroepen die een coach kan maken
per deelnemer. Echter, als een coach een bepaald aantal beroepen gedaan heeft voor een deelnemer die zijn
afgewezen, verliest hij het recht op elk volgend beroep. Gebaseerd op de grootte en niveau van het
kampioenschap, mag de technisch gedelegeerde het aantal verzoeken bepalen tussen een (1) en drie (3) per
kampioenschap.

7.

De beslissing van de review jury is definitief; verdere beroepen tijdens de wedstrijd of protesten na de
wedstrijd, worden niet geaccepteerd.

8.

In het geval dat er een duidelijke foutieve beslissing is bij de identificatie van de deelnemer of fouten in het
scoring systeem, kan een van de scheidsrechter officials verzoeken om een review en de beslissing corrigeren
op elk moment tijdens de wedstrijd. Zodra de scheidsrechters de wedstrijdruimte hebben verlaten, is het voor
iedereen niet meer mogelijk om een review te verzoeken of om de beslissing te wijzigen.

9.

In het geval van een toegekend beroep, zal de Wedstrijd Supervisie Commissie een onderzoek instellen naar
de wedstrijd aan het einde van de wedstrijddag en zal, indien nodig, disciplinaire acties ondernemen tegen de
betreffende scheidsrechters.

10. In de laatste 10 seconden van de derde ronde en in elk moment van de Golden Point ronde, kan elk van de
juryleden verzoeken om herziening en correctie van scoring indien een coach geen appealquota meer heeft.
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11. Indien tijdens het toernooi geen instant video opname mogelijkheden zijn zullen de volgende
protestprocedures gevolgd worden.
11.1. In het geval dat er een bezwaar is tegen een scheidsrechterbeslissing, legt een officieel afgevaardigde
van het team een verzoek tot herziening van de beslissing (protestformulier) voor tezamen met het niet
terug te vragen bedrag van US$200,00 bij de wedstrijd supervisie commissie (arbitragecommissie)
binnen 10 minuten na de betreffende wedstrijd.
11.2. De beraadslaging over het verzoek zal plaatsvinden zonder die leden met dezelfde nationaliteit als een
van beide betreffende deelnemers en het besluit van de beraadslaging zal gemaakt worden op beslissing
van de meerderheid.
11.3. De leden van de arbitragecommissie (Wedstrijd Supervisie Commissie) mogen de scheidsrechters
officials oproepen voor bevestiging van de gebeurtenissen.
11.4. Het besluit van de arbitragecommissie (Wedstrijd Supervisie Commissie) is definitief en verdere
protesten zijn niet mogelijk.
11.5. De besluitvorming procedures zijn als volgt:
11.5.1. Een coach of het hoofd van het team van het protesterend land zal worden toegestaan om een
korte mondelinge presentatie te geven aan de arbitragecommissie ter ondersteuning van hun
standpunt. De coach of het hoofd van het team van het responderende land zal worden toegestaan
om een korte weerlegging te presenteren.
11.5.2. Na het bekijken van het protestformulier zal de wedstrijd van het protest worden vervolgt conform
het criterium “aanvaardbaar “ of “niet-aanvaardbaar”.
11.5.3. Indien nodig, kan de arbitragecommissie naar de mening van de scheidsrechter of de jury vragen.
11.5.4. Indien nodig, kan de arbitragecommissie het bewijsmateriaal voor de beslissing, zoals geschreven of
met video opgenomen gegevens bezien.
11.5.5. Na de beraadslaging zal de commissie een geheime stemming houden om tot een
meerderheidsbeslissing te komen.
11.5.6. De voorzitter maakt een rapport op met de uitkomst van het besluit en zal deze publiekelijk bekend
maken.
11.5.7. Het proces volgend op de beslissing:
11.5.7.1. Fouten in het bepalen van het wedstrijdresultaat, fouten gemaakt in het berekenen van de
wedstrijdscore of mis-identificeren van een deelnemer zal resulteren in het omkeren van het
resultaat.
11.5.7.2. Fouten in toepassen van de regels: wanneer het is vastgesteld door de commissie dat de
scheidsrechter een duidelijke fout heeft gemaakt in het toepassen van de wedstrijd regels, zal de
uitkomst zal worden gecorrigeerd en de scheidsrechter zal worden bestraft.
11.5.7.3. Fouten in feitelijke beoordeling: wanneer de commissie beslist dat er een duidelijke fout is gemaakt
in een feitelijke beoordeling van de zaken zoals de impact van een techniek, de ernst van een actie
of gedraging, timing van een actie in relatie tot een opdracht of zone, zal de beslissing niet
veranderd worden en de officials waarvan vastgesteld is dat ze de fout hebben gemaakt zullen
bestraft worden.

ARTIKEL 22: DOVEN TAEKWONDO
Zie origineel WT reglement
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ARTIKEL 23: SANCTIES
1.

De WT Voorzitter, secretaris-generaal, of technisch afgevaardigde kan verzoeken dat ter plaatse een
Buitengewone Sancties Commissie bijeengeroepen wordt voor overleg bij ongepast gedrag door een coach, een
deelnemer, official en/of een lid van een Nationale federatie (MNA).

2.

De Buitengewone Sancties Commissie beraadslaagt over de zaak en kan betrokken personen oproepen ter
bevestiging van de gebeurtenissen.

3.

De Buitengewone Sancties Commissie zal de zaak behandelen en disciplinaire maatregelen bepalen die opgelegd
dienen te worden. Het resultaat van het overleg wordt onverwijld bekend gemaakt aan het publiek en schriftelijk
gerapporteerd aan de WT voorzitter en/of de secretaris-generaal, samen met de relevante feiten en redenering.
3.1. Potentiële schendingen van de gedragscode van de deelnemer:
3.1.1.

Weigeren te voldoen aan het bevel van de scheidsrechter om het volbrengen van de eindprocedure
van de wedstrijd, met inbegrip van het niet deelnemen aan de verklaring van de winnaar.

3.1.2.

Het gooien van zijn/haar bezittingen (hoofddeksels, bosjes, etc.) als een uiting van onvrede met de
beslissing.

3.1.3.

Niet verlaten van het wedstrijdveld na afloop van een wedstrijd.

3.1.4.

Niet terug te keren naar een wedstrijd na herhaalde opdracht van de scheidsrechter.

3.1.5.

Niet voldoen aan de bevelen van de scheidsrechter.

3.1.6.

Manipulatie van de scoreapparatuur, sensoren en/of een deel van een PSS-systeem

3.1.7.

Elke ernstig onsportief gedrag tijdens een wedstrijd of agressief wangedrag richting wedstrijdofficials.

3.2. Potentiële schendingen op de gedragscode van een coach, Team Official, of andere leden van een
nationale federatie (MNA):

4.

3.2.1.

Klagen over of/en ingaan tegen de beslissing van de official tijdens of na een ronde.

3.2.2.

Ruzie maken met de scheidsrechter of andere officials.

3.2.3.

Gewelddadig gedrag of agressieve opmerking in de richting van officials, tegenstanders of de
tegenpartij, of toeschouwers tijdens een wedstrijd.

3.2.4.

Het uitlokken van toeschouwers of het verspreiden van valse geruchten.

3.2.5.

Instrueren van sporter(s) om deel te nemen aan wangedrag, zoals het blijven op het wedstrijdveld na
de wedstrijd of weigeren te buigen.

3.2.6.

Gewelddadige gedrag, zoals het gooien van of schoppen tegen persoonlijk eigendom of
wedstrijdmateriaal.

3.2.7.

Het niet opvolgen van instructies van de wedstrijdofficials om het speelveld of de zaal te verlaten.

3.2.8.

Elke andere ernstige misdraging tegenover wedstrijdofficials.

3.2.9.

Elke poging om de wedstrijdofficials om te kopen.

Disciplinaire acties: Disciplinaire acties bepaald door de Buitengewone Sancties Commissie kunnen variëren
afhankelijk van de ernst van de overtreding. De volgende sancties kunnen worden gegeven:
4.1. Diskwalificatie van de atleet.
4.2. Waarschuwing en het bevel voor officiële excuses.
4.3. Intrekken van de accreditatie.
4.4. Bannen van de wedstrijdhal.
4.4.1. Bannen voor één dag
4.4.2. Bannen voor de duur van het kampioenschap
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4.5. Schrappen van het resultaat
4.5.1. Schrappen van het wedstrijdresultaat en alle gerelateerde verdiensten
4.5.2. Schrappen van de WT Ranking punten
4.6. Opschorting van de sporter, coach en/of teamofficials van alle WT activiteiten
4.6.1. 6 maanden schorsing
4.6.2. 1 jaar schorsing
4.6.3. 2 jaar schorsing
4.6.4. 3 jaar schorsing
4.6.5. 4 jaar schorsing
4.7. Verbod aan de nationale federatie (MNA) van deelname aan WT gepromote Kampioenschappen
4.7.1. Gespecificeerd kampioenschappen
4.7.2. Alle kampioenschappen voor een bepaalde tijd (maximaal vier (4) jaar)
4.8. Geldboete van tussen de $ 100 en $ 5000 dollar per overtreding.
5.

De Buitengewone Sancties Commissie kan de WT aanbevelen om aanvullende disciplinaire maatregelen te
nemen tegen de betrokken, waaronder maar niet beperkt tot schorsing voor langere termijn, levenslange
schorsing en/of bijkomende geldboetes.

6.

Beroep tegen de disciplinaire maatregel(en) genomen door de Buitengewone Sancties Commissie kan worden
aangegaan in overeenstemming met Artikel 6 van de WT Statuten van geschillenbeslechting en disciplinaire
maatregelen.

ARTIKEL 24: ANDERE ZAKEN, NIET GESPECIFICEERD IN DE REGELS
1.

In het geval dat er zich zaken, niet gespecificeerd in de Regels, voordoen zullen deze als volgt behandeld
worden.
1.1. Zaken met betrekking tot de wedstrijd zullen beslist worden door overeenstemming tussen
scheidsrechterofficials van de betrokken wedstrijd.
1.2. Zaken die geen betrekking hebben op een specifieke wedstrijd tijdens het gehele toernooi zoals
technische zaken, competitie zaken, etc. zullen beslist worden door de technische gedelegeerde.
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VERTAALLIJST KOREAANSE TAEKWONDOBREGRIPPEN
a) Basisbegrippen
CHA-RYEOT
Aandacht (in « geef acht »positie)
CHUNG
Blauw
DEUK-JEOM
Geldig punt
GAM-JEOM
Minuspunt
HONG
Rood
HOOGOO
Borstbeschermer
JOO-EUI
Verwittiging
JOON-BI
Klaarstaan (in gevechtshouding)
KAL-YEO
Stop
KEU-MAN
Einde (ronde of wedstrijd)
KYEONG-RYE
Groet (buiging)
KYE-SHI
1 minuut verzorgingstijd
KYE-SOK
Herbegin (ga verder)
KYE-SOO
Aantellen
KYONG-GO
Waarschuwing - bestraffing
SEUNG
Winnaar (CHUNG, HONG SEUNG: Blauw of rood winnaar)
SHI-GAN
Tijdstop (onbeperkt)
SHI-JAK
Start (wedstrijd, ronde)
b) Tellen tot 10
HA-NAH
DUHL
SETH
NETH
DA-SEOT
YEO-SEOT
IL-GOP
YEO-DUL
A-HOP
YEOL

Eén (1)
Twee (2)
Drie (3)
Vier (4)
Vijf (5)
Zes (6)
Zeven (7)
Acht (8)
Negen (9)
Tien (10)
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c) Aanvullende begrippen
ARAE / MOMTONG / EOLGUL
BOOSANG
BOOSHIM
BOOSHIM WICHI
CHAEJEOMPYO
CHUNG / HONG SEONSOO
CHUNG SEONSOOEUI COACH WICHI
CHUNG SEONSOO WICHI
DALDARI BOHODAE
DANCHAEJEON
GAEINJEON
GAMDOK-KWAN
GYECHE
HANG-GYESEON
IMSEOK EUISA WICHI
JA-WOO-HYANG-WOO
JEONJA HOOGOO
JOOSHIM
JOOSHIM WICHI
KAMDOK-KWAN WICHI
KEOMSADAE
KIROKWON
KYESOO
KYONG-GYE JANG
KYONG-GYE JIYOK
KYONG-GYE SEON
MEORI BOHODAE
NANGSCHIM BOHODAE
WOOSE

Lage / midden / hoge zone
Verwonding
Rechter
Rechterplaats
Puntenformulier
Blauwe / rode kamper
Coachplaats blauw
Startplaats blauwe kamper
Arm- en scheenbeenbeschermers
Teamspel
Individueel spel
Jurylid
Weging
Grenslijn (12x12)
Doktersplaats
Naar elkaar draaien
Elektronische borstbeschermer
Scheidsrechter
Scheidsrechtersplaats
Juryplaats
Inspectietafel
Optekenaar
Tellen
Wedstrijdveld
Waarschuwingszone
Waarschuwingslijn
Hoofdbeschermer
Kruisbeschermer
Superioriteit

BIJLAGE: HANDSIGNALEN VAN DE SCHEIDSRECHTER
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B. VTB-WEDSTRIJDREGLEMENT
Alle VTB-wedstrijden verlopen conform het VTB/WT-reglement, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald en
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

1. RIO EN TUCHTREGLEMENT
De bepaling in het Reglement Inwendige Orde en het Tuchtreglement dienen gerespecteerd te worden tijdens
de VTB-wedstrijden. Deze reglementering heeft ook betrekking op toeschouwers. U kan de reglementen
terugvinden op de VTB-website.

2. LICENTIE
Alle Belgische deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige taekwondolicentie afgeleverd door één
van de regionaal erkende en gesubsidieerde unisportfederaties. Buitenlandse deelnemers moeten in het bezit
zijn van een geldige licentie van een erkende taekwondo federatie die WT taekwondo aanbiedt.
Geen geldige licentie (met pasfoto of identiteitskaart) betekent geen deelname.

3. M ATERIAAL
a) Dobok
Het taekwondo wedstrijduniform, de dobok is verplicht.
b) Beschermende uitrusting
Lichaamsbescherming
Kruis, onderarm- en scheenbeschermers dienen onder de dobok gedragen te worden. De deelnemer dient
zelf de door de WT goedgekeurde bescherming alsmede handschoenen en mondbescherming mee te
brengen voor zijn of haar eigen gebruik. Het op het hoofd dragen van elk ander item dan de hoofdbeschermer
is niet toegestaan. Een religieus item zal gedragen worden onder de hoofdbeschermer en onder de dobok en
zal de tegenstander geen letsel of hinder opleveren.
De keuze van het type socks (aantal magneten) is aan de atleet zolang het compatibel is met het
scoringssysteem en het officiële WT socks betreft.
Tandbescherming
Voor cadetten, junioren en senioren is een tandbeschermer verplicht.
Tandbescherming is ook verplicht voor personen die een vaste tandprothese (of corrector) dragen.
Tandbescherming wordt sterk aangeraden voor pupillen en miniemen, maar dit is niet verplicht.
Handschoenen
Handschoenen zijn verplicht voor cadetten hoge gordel, junioren en senioren.
Handschoenen worden sterk aangeraden voor pupillen, miniemen en cadetten lage gordel, maar dit is
niet verplicht.

4. WEDSTRIJDREGELS
1.

2.

Wanneer een deelnemer zich niet correct registreert (lidmaatschap, naam, geslacht, graad, nationaliteit,
…) wordt deze deelnemer uitgesloten of naderhand uit de resultaten geschrapt. Voor dergelijke
overtreding zal de VTB een boete innen bij de betreffende club overeenkomstig het bedrag van het
inschrijvingsgeld. De club wordt weerhouden tot deelname aan wedstrijden zolang de boete niet betaald
is.
Hoofdcontact is niet toegestaan bij pupillen, miniemen en cadetten lage gordel.
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3.

Vanaf het moment dat er twintig (20) punten verschil is tussen de atleten op het einde van de voorlaatste
ronde en/of op elk moment tijdens de laatste ronde, zal de scheidsrechter de wedstrijd stoppen en de
winnaar door puntenverschil uitroepen.

5. MINIMUMLEEFTIJD EN GRAAD
Deelname aan VTB-wedstrijden is mogelijk indien de atleet geboren is in 2010 of vroeger en minimaal over een
8ste kup bezit.
Er kan altijd slechts in 1 enkele categorie ingeschreven worden. Er worden geen categorieën gecombineerd. Er
is wel een uitzondering indien geen tegenstander na de weging (zie 10.d).

6. LEEFTIJDSCATEGORIEËN 2018
Categorieën
Pupillen
Miniemen
Cadetten
Junioren
Senioren
Masters

Geboortejaren
2011-2010
2009-2007
2006-2004
2003-2001
2001 en ouder
1983 en ouder

Een kamper die in het laatste jaar van een leeftijdscategorie zit kan in de hogere leeftijdscategorie aantreden.
Een miniem van 2007 kan bijvoorbeeld aantreden bij de cadetten. De hoofdtrainer kiest samen met de kamper
in welke leeftijdscategorie er aangetreden wordt. Dit geldt echter niet voor pupillen, zij kunnen enkel
aantreden in de eigen leeftijdscategorie. Bij de pupillen mogen meisjes en jongens samengenomen worden.
Voor het geboortejaar 2001 kan een kamper bij de junioren of senioren aantreden. De hoofdtrainer kiest
samen met de kamper of de kamper bij de junioren of senioren aantreedt.
7. GEWICHTSCATEGORIEËN (KG)
a) Pupillen
-20 kg

Niet over 20 kg

-22 kg

Over 20 kg en tot en met 22 kg

-24 kg

Over 22 kg en tot en met 24 kg

-26 kg

Over 24 kg en tot en met 26 kg

-28 kg

Over 26 kg en tot en met 28 kg

-30 kg

Over 28 kg en tot en met 30 kg

-32 kg
-34 kg

Over 30 kg en tot en met 32 kg
Over 32 kg en tot en met 34 kg

-36 kg

Over 34 kg en tot en met 36 kg

+36 kg

Over 36 kg
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b) Miniemen
-24 kg Niet over 24 kg

c)

-27 kg

Over 24 kg en tot en met 27 kg

-30 kg

Over 27 kg en tot en met 30 kg

-33 kg

Over 30 kg en tot en met 33 kg

-36 kg

Over 33 kg en tot en met 36 kg

-40 kg

Over 36 kg en tot en met 40 kg

-44 kg
-48 kg

Over 40 kg en tot en met 44 kg
Over 44 kg en tot en met 48 kg

-52 kg

Over 48 kg en tot en met 52 kg

+52 kg

Over 52 kg

Cadetten
Zie hoger, WT-wedstrijdreglement, Artikel 5, p 12

d) Junioren
Zie hoger, WT-wedstrijdreglement, Artikel 5, p 11
e)

Senioren
Zie hoger, WT-wedstrijdreglement, Artikel 5, p 11

f)

Masters
Olympische gewichtsklasse senioren, Artikel 5, p 11

8. GRADEN
A-categorie:
B-categorie:
C-categorie:
D-categorie:

Vanaf 1ste dan/poom
1ste kup - 4de kup
5de kup - 8ste kup
9de kup - 10de kup

Toegepast op de VTB-wedstrijden:
A + B categorie = hoge gordels
C categorie
= lage gordels
De D-categorie wordt niet opgenomen in de erkende VTB-wedstrijden. Deze categorie kan wel aan bod komen
tijdens een interclubwedstrijd.
Een deelnemer kan na deelname bij de hoge gordels nooit meer deelnemen bij de lage gordels. Voor de
bepaling van de overgang van lage naar hoge gordels kan het puntensysteem op de website geconsulteerd
worden. Dit puntensysteem geldt als richtlijn en is dus niet bindend.

9. WEDSTRIJDDUUR
Pupillen:
3 x 1 minuten, 30 seconde rust tussen de rondes
Miniemen:
3 x 1 minuten, 30 seconde rust tussen de rondes
Cadetten:
3 x 1,5 minuut, 30 seconde rust tussen de rondes
Junioren en senioren:
3 x 2 minuten, 30 seconde rust tussen de rondes
Masters:
3 x 1,5 minuut, 30 seconde rust tussen de rondes
De organisator is gemachtigd bovenstaande wedstrijdtijden in te korten. De organisator overlegt hiervoor met
de Technisch coördinator en licht de verantwoordelijke van de scheidsrechters hierover in.
Videoreplay is niet verplicht op VTB-wedstrijden.
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10. WEGING EN OMPOULEN
a) Tijdstip
De weging kan op de competitiedag gehouden worden. De wegingstijden staan vermeld op de
wedstrijduitschrijving. De weging dient echter ten allen tijde ten laatste één uur voor de eerste wedstrijd van de
betreffende categorie voltooid te zijn.
De weging voor de miniemen en cadetten verloopt apart van deze van de junioren en senioren. Er wordt met
verschillende kleuren startkaarten gewerkt om te vermijden dat junioren en senioren te vroeg komen wegen.
De toegang tot de weging wordt ten laatste 15 minuten voor het einde van het wegen afgesloten. Eventuele
ompoulingen moeten ook voor die tijd gebeuren. Kampers die laattijdig toekomen worden geweigerd. Ze hebben
geen recht op de teruggave van het inschrijvingsgeld.
b) Weegfout
De gewichtslimiet wordt bepaald door het criterium van een decimaal verwijderd van de vastgestelde limiet.
Bijvoorbeeld: het niet overschrijden van 50 kg wordt bepaald als tot en met 50,0 kg en waarbij 50,1 kg
bepaald wordt als zijnde over de limiet. Tot 99 gram boven het gewicht is toegelaten.
c)

Overgewicht
Overgewicht betekent ofwel aftrainen en herwegen binnen de voorziene weegtijden ofwel ompoulen
tegen een meerkost van 15 euro en anders onherroepelijk diskwalificatie.
Bij ompouling moet men, op vertoon van het betalingsbewijs een nieuwe startkaart halen bij de Technisch
coördinator.

d) Geen tegenstander na afsluiting weging
Indien na het afsluiten van de weging er kampers alleen in een categorie staan, krijgen deze, voor de start van de
wedstrijd, de mogelijkheid om één categorie hoger te kampen zonder bijkomende kosten.

11. AD HOC SANCTIECOMMISSIE
De volgende procedure treedt in werking wanneer een scheidsrechter een gele kaart toont op een VTBwedstrijd of wanneer de scheidsrechtercoördinator dit nodig acht.
De scheidsrechtercoördinator stelt een ad hoc sanctiecommissie samen bestaande uit 3 personen: de
scheidsrechtercoördinator zelf, de veldcoördinator van het betreffende wedstrijdveld en de
wedstrijdorganisator.
De ad hoc sanctiecommissie neemt volgende stappen:
1. Analyse van de overtreding – mogelijke overtredingen van de atleet, coach, clublid of supporter: zie
artikel 23, 3.1. en 3.2. p32. – Met eventueel het aanhoren van de betrokkenen.
2. Invullen van het sanctieformulier – zie verder
3. Bepalen van de disciplinaire sanctie – mogelijke sancties: zie artikel 23, 4.1. tot en met 4.5.1. of volgen van
een bijscholing of opleiding of schorsing voor deelname aan de volgende VTB-wedstrijd tot maximum één
jaar geen deelname aan VTB-wedstrijden.
4. Neerschrijven van de sanctie op het sanctieformulier en laten handtekenen.
De scheidsrechtercoördinator maakt het sanctieformulier binnen de week na de wedstrijd over aan het bureau
van de VTB.
Tegen de uitspraak van de ad hoc sanctiecommissie kan er beroep aangetekend worden bij de rechtscommissie
van de VTB: zie Tuchtreglement
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12. KNOCK-OUT
Een deelnemer die een knock-out ondergaat door een techniek op het hoofd, zal gedurende de eerstvolgende
30 dagen niet meer aan wedstrijden mogen deelnemen. De tornooi-organisator houdt het betreffende
licentieboekje bij en bezorgt dit aan de bondszetel. De bondszetel verstuurt dit boekje naar de clubsecretaris
na 30 dagen indien er een gunstig medisch attest van een arts aan de bondszetel werd bezorgd.
13. SCHEIDSRECHTERS
a) Scheidsrechtercommissie
De scheidsrechtercommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van de scheidsrechters en de
verdeling van hun functies en plaatsen op de velden.
Er moet gestreefd worden naar een vertegenwoordiging binnen het scheidsrechterskorps van veel
verschillende clubs opdat de neutraliteit zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.
De scheidsrechtercommissie stelt per wedstrijd een klachtencommissie samen die bestaat uit 3
ervaren scheidsrechters.
b) Veldverantwoordelijke
Vereisten: Houder van een diploma van internationaal scheidsrechter (WT) of bij ontstentenis in het bezit
van een nationale licentie categorie A. Indien er een tekort is aan gekwalificeerde kandidaten kunnen
ervaren scheidsrechters met een licentie categorie B deze taak overnemen.
Plaats: De Veldverantwoordelijke neemt plaats aan de tafel van de tijdswaarnemer, geplaatst in de
rechterbovenhoek (vanuit het oogpunt van de scheidsrechter) van het wedstrijdveld.
Taken
- Volledige controle over het betrokken wedstrijdveld
- Waken over de correcte toepassing en naleving van het wedstrijdreglement
- Ervoor zorgen dat enkel scheidsrechters het PSS-systeem manipuleren
- Bevestigen van de beslissingen genomen door de scheidsrechter
- Evaluatie van de scheidsrechter en rechters van het betreffende wedstrijdveld
- Eventueel corrigeren van fouten tegen het reglement begaan door scheidsrechters; terechtwijzing
en vervangingen van scheidsrechters
- Verslag uitbrengen aan de klachtencommissie of leden van de scheidsrechterscommissie op diens
verzoek
- Controle en verrekening van de wedstrijdpunten en minuspunten en bekendmaking van de
resultaten
- Bevoegd voor een eventuele verlenging van de “één minuut verzorgingstijd”

14. COACHES
Eén coach per vijf atleten met een maximum van drie coaches. Bijkomende coaches dienen te betalen.

15. M AXIMUM AANTAL DEELNEMERS
1 terrein:
2 terreinen:
3 terreinen:
4 terreinen:
5 terreinen:
6 terreinen:

70 deelnemers
140 deelnemers
200 deelnemers
260 deelnemers
310 deelnemers
350 deelnemers

Bij het bereiken van de maxima wordt in samenwerking met de organisator bepaald wanneer de inschrijvingen
afgesloten worden.
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C. INSCHRIJVEN WEDSTRIJD
1. ALGEMEEN
De inschrijving van een atleet is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer van de club. Een deelnemer kan
slechts uitkomen voor de club waar hij/zij een geldige licentie heeft. Geen geldige licentie betekent geen
deelname.

2. INSCHRIJVING
Men is pas ingeschreven wanneer naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, graad, gewicht en clubnaam
voor de deadline werden doorgegeven via de website www.tpss.nl en indien het inschrijvingsgeld correct en
tijdig wordt betaald.
Zodra de deadline of het maximum aantal atleten wordt bereikt, kan er niemand nog ingeschreven worden.
Atleten kunnen nooit gewisseld worden voor een andere atleet. Ook op de dag van de wedstrijd kunnen er
geen atleten meer toegevoegd worden aan de deelnemerslijst.
Clubtrainers worden geacht om hun atleten in te schrijven in de categorie overeenkomstig hun gewicht en
klasse. Er wordt niet gewerkt met ‘reservaties’ of ’plaatsen vrijhouden’. Plaatsen kunnen ook niet afgestaan
worden ten voordele van iemand anders.

3. INSCHRIJVINGSGELD
Indien er geen elektronische pantsers voorzien worden, bedraagt het inschrijvingsgeld maximaal 15 euro.
Indien er wel elektronische pantsers voorzien worden, bedraagt het inschrijvingsgeld tussen 20 euro en 30
euro. Binnen éénzelfde wedstrijd kan het dus zijn dat men een verschillend inschrijvingsgeld betaalt voor
verschillende categorieën.
Het inschrijvingsgeld moet ten laatste op de dag van de deadline op de rekening van de organiserende club
staan met de bijhorende vermelding (zie uitschrijving).

4. EXTRA BETALINGEN EN BOETES
Inschrijvingsgeld dat de dag voor de wedstrijd om 23u59 niet op de rekening staat wordt verhoogd met 5
euro per atleet met een maximum van 35 euro per atleet en wordt de dag van de wedstrijd aan de
wedstrijdorganisator betaald. Moest het geld nadien toch op de rekening staan dan wordt het bedrag op
de rekening door de organisator teruggestort.
Ompouling: 15 euro te betalen aan de organisator
Administratieve fouten (geen geldige licentie, herhaaldelijke fouten in persoonsgegevens, klasse, …, niet
opgedaagde club): boete ter waarde van het inschrijvingsgeld te betalen aan de VTB (zie punt B.4. – blz 32).

-

-

5. REGLEMENT CLUBKLASSEMENT
c)

Basisprincipe
Het clubklassement wordt enkel uitgerekend voor VTB erkende wedstrijden.
Enkel de 8 beste resultaten per club – de resultaten waarbij de meeste punten worden behaald –
worden na de wedstrijd verrekend volgens onderstaand principe.
- Het clubklassement wordt per wedstrijd voor alle deelnemende clubs berekend.
- Het eindklassement wordt bepaald door de som van de puntentelling van de verschillende VTBwedstrijden.
- Het eindklassement over het gehele seizoen wordt enkel toegepast op VTB-clubs.
-
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d) Puntentelling
- 1 punt
- 2 punten
- 3 punten
- 4 punten
e)

deelname aan de wedstrijd
per gewonnen kamp
zilveren medaille
gouden medaille indien gekampt

Ex aequo:
- Club met meeste gouden medailles (mét kamp) wint.
- Daarna wordt gekeken naar de club met het meeste aantal gewonnen rondes.
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D. ORGANISEREN VTB-WEDSTRIJD
1. AANVRAGEN
Aanvragen om een VTB-wedstrijd te kunnen inrichten dienen de bondszetel te bereiken voor 1 juni van het
kalenderjaar voorafgaand het jaar waarin het tornooi zou plaatsvinden. Tornooien worden dus per
kalenderjaar aangevraagd en niet per wedstrijdseizoen.
Kandidaturen moeten ingediend worden via recreatie@taekwondo.be met minstens volgende gegevens:
1. Datum (eventueel met voorkeursdatum en een tweede datum)
2. Naam sporthal + adres
3. Clubnaam
4. Naam verantwoordelijke tornooi
5. Naam veiligheidscoördinator
6. Maximum aantal velden
7. Ingerichte categorieën
De Raad van Bestuur VTB vzw beslist welke tornooien er zullen plaatsvinden.

2. KALENDER
De Raad van Bestuur bekijkt de aanvragen in functie van de wedstrijdkalender en streeft een optimale
spreiding van de wedstrijden na. Hierbij is het interessant periodisch te werken of een aantal data voor te
stellen.

3. PRAKTISCH
Alle tornooi-organisatoren die een erkende VTB-wedstrijd mogen organiseren, sluiten een contract af met de
VTB.
Er wordt gebruik gemaakt van de standaard uitschrijvingsformulier van de VTB. De organisator kan hieraan
specifieke informatie toevoegen.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Organisator
- De organisator moet op de hoogte zijn van de reglementeringen met betrekking tot de veiligheid en het
reglement i.v.m. de toeschouwers die beschreven staan in het Reglement Inwendige Orde en het
Tuchtreglement.
- De organisator voorziet minstens één dokter en het rode kruis tijdens de wedstrijd.
- De organisator voorziet een zaal dat aan de capaciteit van het totaal aantal toegelaten personen voldoet.
Hij zorgt voor de nodige logistieke uitrusting (elektriciteit, internet, kabels, materialen, …), en vrijwilligers
(www.vrijwilligerswetgeving.be) die nodig zijn om de wedstrijd op een vlotte en veilige manier te laten
verlopen.
- De organisator vormt samen met de scheidsrechtercoördinator en de technisch coördinator de
technische directie van de wedstrijd. Ze zorgen in overleg voor een optimale voorbereiding en verloop van
de wedstrijd.
- De organisator voorziet aan de inschrijving betalingsbewijzen voor de deelnemende clubs die dit wensen.
- De organisator is verantwoordelijk voor een degelijke, veilige en stipte organisatie van het volledige
tornooi en zorgt ervoor dat de reglementen van de VTB strikt nageleefd worden.
- De organisatie voorziet voor de weging twee ruimtes (jongens en meisjes) met stroomvoorziening en met
een tafel en twee stoelen.
- De organisator ziet erop toe dat de wedstrijden niet uitlopen en dit in overleg met de technisch
coördinator. De organisator is gemachtigd de wedstrijdronden in te korten om een vlot verloop van de
wedstrijd te garanderen.
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-

-

Als de organisator vragen van scheidsrechters binnen krijgt of zelf bepaalde scheidsrechters wenst uit te
nodigen communiceert hij/zij dit met de CSZ. De commissie nodigt de personen uit en volgt het verder op.
Op die manier blijft de verantwoordelijkheid binnen de commissie en vooral ook het overzicht.
De organisator zorgt er voor dat de scheidsrechters, naast de voorziene onkostenvergoedingen, een
middagpauze en een warme maaltijd genieten.
De organisator voorziet de prijsuitreiking onmiddellijk na de wedstrijd op de mat of ten laatste binnen het
uur na het beëindigen van de laatste wedstrijd van de desbetreffende categorie.
Na afloop van de wedstrijd stuurt de Vlaamse Taekwondo Bond digitaal een VTB-wedstrijd
evaluatieformulier naar de wedstrijdverantwoordelijke. Naar kwaliteitszorg toe verwacht de VTB dat dit
formulier degelijk wordt ingevuld en wordt teruggestuurd naar de bondszetel.

b) Scheidsrechtercoördinator
- De scheidsrechtercoördinator wordt per wedstrijd aangeduid door de Commissie Scheidsrechterszaken
Kyorugi. Dit is bij voorkeur iemand van de commissie zelf. Indien dit uitzonderlijk niet kan, wordt er in
overleg iemand aangeduid die hiervoor bekwaam is.
- De scheidsrechtercoördinator vormt samen met de organisator en de technisch coördinator de technische
directie van de wedstrijd. Ze zorgen in overleg voor een optimale voorbereiding en verloop van de
wedstrijd.
- De scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van voldoende aantal
scheidsrechters en dit in samenwerking met de bondszetel en in overleg met de organisator.
- De scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk voor de briefing van de scheidsrechters en de coaches
voordat de eerste wedstrijden starten.
- De scheidsrechtercoördinator verdeelt de scheidsrechters over de velden en ziet erop toe dat zij hun
functie op het veld correct uitvoeren.
- De scheidsrechtercoördinator kan bij buitensporig gedrag van deelnemers, coaches en/of toeschouwers
de wedstrijd stilleggen en de scheidsrechters kortstondig terugtrekken tot de rust wedergekeerd is.
c) Technisch coördinator
- De technisch coördinator wordt aangeduid door de VTB.
- De technisch coördinator is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de wedstrijd en
brengt al het wedstrijd specifiek materiaal mee.
- De technisch coördinator vormt samen met de organisator en de scheidsrechtercoördinator de technische
directie van de wedstrijd. Ze zorgen in overleg voor een optimale voorbereiding en verloop van de
wedstrijd.
- De technisch coördinator zorgt voor een vlot verloop van de wedstrijden en is gemachtigd om bepaalde
wedstrijden naar een ander veld verplaatsen op voorwaarde dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt en
indien dit een vlotter verloop van de wedstrijd bevordert.
d) VTB
- De VTB is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de wedstrijden.
- De VTB zorgt voor de opvolging van de inschrijvingen via de website.
- De VTB zorgt voor de aanstelling van de technisch coördinator van de wedstrijden.
- De VTB bewaakt een goede communicatie tussen de leden van de technische directie, zijnde de
organisator, de scheidsrechtercoördinator en de technisch coördinator.
- De VTB zorgt voor de publicatie van de uitslagen en het clubklassement.
- De VTB zorgt ervoor dat de organisator, scheidsrechtercoördinator en de technisch coördinator
voldoende geïnformeerd worden over hun taken en verantwoordelijkheden.
- De VTB zorgt ervoor dat de evaluaties van de wedstrijd binnen de bestuursvergaderingen besproken
worden.
- De VTB streeft ernaar om in elke provincie een tornooi te laten organiseren.
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