Matsuru Cup

Zondag 23 September 2018
Appelscha

Algemene informatie
Hoofd organisatie
Uitvoerde organisatie

| Matsuru
| Taekwon-Do Oosterwolde

Organisator
Hoofdscheidsrechter
Wedstrijdadministrateur

| Boosabum Jakob Blaauw
| Sabum Ron Dijkhuizen
| Boosabum Jarne van Schaik

Datum

| Zondag 23 september 2018

Adres (sporthal)

| Steegdenhal
| Nijesteegde 49A
| 8426 GV Appelscha (Nederland)

Contactgegevens

E: jakob360jakob360@gmail.com
T: 06-87107020

Programma
Zaal open
Meting en weging
Scheidsrechters meeting
Coach meeting
Opening
Start Tuls
Start Sparring
Verwachte eindtijd

| 07.30 uur
| 08.00 tot 09.00 uur
| 08.15 tot 08.45 uur
| 08.45 tot 09.15 uur
| 09.30 uur
| 09.45 uur
| 11.15 uur (starten na afronding van het onderdeel Tuls)
| 17.00 uur

Onderdelen
Zie in onderstaande tabel welke onderdelen we bieden;
Onderdeel
Tul

Klasse
A/B-klasse
(Jeugd, junioren en senioren)

Systeem
Poul systeem (meerder
wedstrijden)

Sparring

A/B-klasse
(Jeugd, junioren en senioren)

Poul systeem (meerder
wedstrijden)

Non-contact

Jeugd tot en met 8 jaar

Poul systeem (meerder
wedstrijden)

Sparrings systemen
A-klasse (vanaf 4e gup)
B-klasse (tot en met 5e gup)

: Doorgaand systeem
: Punt-stop systeem

Leeftijden
Non-contact
Jeugd Jongens en Meisjes A en B-klasse
Junior Dames en Heren A en B-klasse
Senior Dames en Heren A en B-klasse

: tot en met 8 jaar
: tot en met 14 jaar
: 15 tot en met 17 jaar
: 18 jaar en ouder
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NON-CONTACT SPARRING
Non-contact Sparring
-Geen contact, wel actie-reactie dus reageren op de tegenstander.
-Zonder beschermers.
-Er wordt gekeken naar de technische uitvoering, originaliteit, inzet en sportiviteit.
-Zoals bij het normale sparring alleen op de toegestane raakvlakken.
Klasse Non-contact Sparring
Meisjes
-130cm | +130cm
Jongens
-130cm | +130cm

SPARRING
Wedstrijdduur Sparring
Non contact
Verlenging

1 x 1 minuut
1 x 30 seconde, Hierna golden point

Jeugd
Verlenging

1 x 1,5 minuut
1 x 1 minuut, Hierna golden point

Junior/Senior A/B Klasse
Junior/Senior A/B Klasse (finale)
Verlenging

1 x 2 minuten
2 x 2 minuten
1 x 1 minuut, Hierna golden point

Beschermers Sparring
1. Geen bokshandschoenen, handschoenen moeten gesloten vingers hebben.
2. Zachte scheen en onderarm bescherming toegestaan.
3. Kruisbeschermer verplicht voor heren.
4. Hand en voet beschermer verplicht voor iedereen.
5. Hoofdbeschermer verplicht voor iedereen.
6. Mondbescherming verplicht voor iedereen.
Puntentelling Sparring
1 punt voor alle handtechnieken op hoofd en borst.
2 punten voor alle trappen op de borst.
3 punten voor alle trappen op het hoofd.
Klasse Sparring
Jeugd Meisjes
-100 cm | -110 cm | -120 cm | -130 cm | -140 cm | -150 cm | -160 cm | -170 cm | -180 cm
| +180cm |
Jeugd Jongens
-100 cm | -110 cm | -120 cm | -130 cm | -140 cm | -150 cm | -160 cm | -170 cm | -180 cm
| +180 cm |
Junior Dames
-40 kg | -46 kg | -52 kg | -58 kg | -64 kg | -70 kg | +70 kg
Junior Heren
-45 kg | -51 kg | -57 kg | -63 kg | -69 kg | -75 kg | +75 kg
Senior Dames
-45 kg | -51 kg | -57 kg | -63 kg | -69 kg | -75 kg | +75 kg
Senior Heren
-50 kg | -57 kg | -64 kg | -71 kg | -78 kg | -85 kg | +85 kg
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3e (directe) minpunt met toestemming geven
De ITL heeft vastgesteld dat het geven van een 3e minpunt bij sparring in alle klassen in
samenspraak en goedkeuring van de hoofdscheidsrechter van het toernooi zal plaatsvinden.
De 1e en 2e minpunten worden zelfstandig naar inzicht van de matscheidsrechter gegeven
bij gedane overtredingen volgens het wedstrijdreglement.

TULS
Tul overzicht
Gekleurde banders
Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije tul tegen elkaar
Zwarte banders
Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije tul en 1 verplichte tuls gekozen door de jury tegen
elkaar
10 – 9e gup
8e gup
7e gup
6e gup
5e gup
4e gup
3e gup
2e gup
1e gup
1e dan
2e dan
3e dan
4e dan en hoger

t/m Chon-Ji (inclusief Saju Jirigu en Saju Makgi)
t/m Dan-Gun
t/m Do-San
t/m Won-Hyo
t/m Yul-Gok
t/m Joong-Gun
t/m Toi-Gye
t/m Hwa-Rang
t/m Choong-Moo
t/m Ge-Baek
t/m Juche
t/m Choi-Yong
t/m Moon-Moo

Let op! Er wordt door de jury bij het kiezen van de verplichte tul, altijd gekeken naar de
laagste gup graad van de twee deelnemers (Bij samengevoegd klassen).
Klasse Tul
Klasse 10e en 9e gup
Klasse 8e en 7e gup
Klasse 6e, 5e gup
Klasse 4e en 3e gup
Klasse 2e en 1e gup
Klasse 1e dan
Klasse 2e dan
Klasse 3e dan
Klasse 4 t/m 6e dan
Notitie! Meisjes, jongens, dames en heren gescheiden.
Let op! Bij (on)voldoende deelnemers houdt de organisatie het recht om klasses samen te
voegen of te splitsen.
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Scheidsrechters
1 tot en met 6 deelnemers
7 tot en met 14 deelnemers
15 of meer deelnemers

| 1 scheidsrechter
| 2 scheidsrechters
| 3 scheidsrechters (waarvan 1 matscheidsrechter)

Kleding

| Blauwe/zwarte broek, wit overhemd met lange mouwen,
blauw stropdas, witte sokken en witte gympen.

Geen scheidsrechters?

| Er wordt dan een vergoeding van € 50,00 per ontbrekende
scheidsrechter in rekening gebracht. Voor iedere ontbrekende,
afwezige (zonder passende vervanging) of voortijdig
vertrekkende scheidsrechter wordt achteraf een vergoeding
van € 50,00 in rekening gebracht.

Lunch

| Voor de scheidsrechters zal er een warme lunch aanwezig
zijn. De pauze tijden worden door de hoofdscheidsrechter
gecommuniceerd.
Meer scheidsrechters leveren dan verplicht? Altijd welkom!

Coaches
1 tot en met 5 deelnemers | 2 coaches
6 tot en met 15 deelnemers | 3 coaches
Vanaf 16 deelnemers
| 4 coaches
Leeftijd
Kleding

| 16 jaar of ouder
| Trainingspak (geen spijkerbroeken!), handdoek en gympen.
(Geen petjes, hoofddeksels of mouwloze T-shirts)
| Voor de coaches zal er een warme lunch aanwezig zijn.

Lunch

Regels
Op de Matsuru Cup bij het hoofdkantoor van ITF HQ Korea of te downloaden via De
Nationale Martial Arts Academie (Vakorganisatie aangesloten bij ITF HQ Korea – Nederland).
Klik hier voor de regels

| www.dnmaa.kisport.nl/pagina/itf-hq-korea

In geval van een protest (binnen 5 minuten, schriftelijk een formulier te verkrijgen bij de
hoofdtafel voor € 50,00) heeft de hoofdscheidsrechter Sabum Ron Dijkhuizen de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid (bij goedkeuring van het protest ontvangt u het geld terug).
Door deelname gaat eenieder akkoord met de regelementen.
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Tarieven
De tarieven zijn afhankelijk voor aantal onderdelen:
Eén of twee onderdeel

€ 20,-

Entree toeschouwers
Kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis

€ 5,-

Let op! Restitutie van inschrijfgelden zal niet plaatsvinden bij uitschrijving of verkeerd gewicht.
Let op! Veranderingen kunnen worden gemaakt tot en met woensdag 19 september 2018,
daarna wordt er € 15,00 in rekening gebracht.
Betalingen
Alle betalingen moeten worden voldaan bij aanvang van het evenementen. Het is alleen
mogelijk om contant de rekening te voldoen.
Inschrijving
De inschrijven kunnen tot en met vrijdag 14 september 2018 (23.59 uur) worden gemaakt in
het inschrijfsysteem (Kihapp).
Link naar het event:
www.kihapp.com/tournaments/3842-itl-matsuru-cup
Als u vragen of opmerkingen heeft bij het aanmelden of ander administratieve vragen kunt u
deze mailen naar het Wedstrijd Organisatie Bureau.
Wedstrijd Organisatie Bureau | KISPORT Martial Academy
Contactpersoon | Jarne van Schaik
Email | wedstrijdorganisatiebureau@kisport.nu
Veranderingen in het Programma
De organisatie behoudt het recht om categorieën, sparringsduur en regelementen aan te
passen om de dag een succes te maken. Coaches worden over eventuele veranderingen
geïnformeerd bij de coach meeting.
Prijzen voor de deelnemers werkwijze
Zie hieronder op welke wijze de organisatie prijzen gaat uitreiken.
Sparring
1,2 en 3e plaats

Tuls
1,2 en 3e plaats

Non-contact
1,2 en 3e plaats

Toernooibeker
Er wordt een grote beker beschikbaar gesteld voor de school/vereniging die de meeste
punten behaald. Het formulier treft op onze website. U kunt per deelnemer aangeven
welke u inzet voor de toernooibeker (Let op, maximaal 5 deelnemers kunt u opgeven). Eén
deelnemer kunt u ook maar voor één onderdeel (Tuls of Sparren) opgeven.
Let op! bij een gelijk aantal punten wordt de beker niet uitgereikt.
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Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer/schoolhouder is zelfverantwoordelijk dat de deelnemer zonder fysieke of
geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. De organisator is
niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten gevolge van
onzorgvuldig handelen. De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor op dit
toernooi plaats gevonden onregelmatigheden, calamiteiten, blessures of ongelukken.
Bij deelname/aanwezigheid van dit toernooi gaat u hiermee akkoord.
Pers en Promotiemateriaal
Filmen en foto’s maken is alleen toegestaan vanaf de tribune. Fotograferen in de zaal is voor
deelnemers alleen toegestaan achter de hekken. Coaches en fotografen, die door de
organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die mogen fotograferen bij de velden.
ITL wedstrijden
Dit evenement is onderdeel van de Internationale Taekwon-Do League waar punten kunnen
gehaald worden voor de ranking.
Het ITL Gala 2018 is op zondag 16 december 2018 ter Barneveld.
Kijk op www.itl-league.com voor meer informatie over het puntensysteem of neem contact
op met een van de organisatoren van een ITL-toernooi of met de secretaris-generaal, de
heer H. (Harry) van Schaik.
Partners
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