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Algemene informatie   

Hoofd organisatie   | International Taekwon-Do League  

Samenwerkingsorganisatie | KISPORT Martial Academy 

 

Organisator   | Master Harry van Schaik 

Hoofdscheidsrechter  | Master Harry van Schaik  

Wedstrijdadministrateur | Boosabum Jarne van Schaik 

Ass. wedstrijdadministratie  | Peter van Voskuilen 

 

Datum    | Zondag 16 december 2018 

 

Adres (sporthal)  | Oosterboshal  

    | Wethouder Rebellaan 138 

    | 3771 KA Barneveld   

 

Contactgegevens  E: wedstrijdorganisatiebureau@kisport.nu  

T: 06-47332320 

 

Programma  

Zaal open   | 08.00 uur 

Meting en weging  | 08.00 tot 09.00 uur 

Scheidsrechters meeting | 08.00 tot 08.30 uur 

Coach meeting  | 08.30 tot 09.00 uur 

Opening   | 09.15 uur  

Start Tuls   | 09.45 uur  

Start Sparring   | 11.15 uur (starten na afronding van het onderdeel Tuls)  

Verwachte eindtijd   | 17.00 uur 

 

Onderdelen  

Zie in onderstaande tabel welke onderdelen we bieden; 

 

Onderdeel Klasse Systeem 

Tul Alle klasses van de ranking Knock-outsysteem 

Sparring  Alle klasses van de ranking Knock-outsysteem 

Non-contact  Alle klasses van de ranking Knock-outsysteem 

Tigers staart vangen Alle klasses van de ranking Knock-outsysteem 

Team Sparring Extra Event op het Gala 

Junioren/Senioren | Man/Vrouw 

Knock-outsysteem 

Let op! Er worden geen verliezersrondes uitgevoerd. 

 

Sparrings systemen  

A-klasse (vanaf 4e gup)     : Doorgaand systeem  

B-klasse (tot en met 5e gup)    : Punt-stop systeem  

 

Leeftijden 

Non-contact/Tigers     : tot en met 8 jaar 

Jeugd Jongens en Meisjes A en B-klasse  : 9 tot met 14 jaar 

Junior Dames en Heren A en B-klasse  : 15 tot en met 17 jaar 

Senior Dames en Heren A en B-klasse  : 18 jaar en ouder 
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TIGERS LSE 

 

Tijger staart vangen 

De deelnemers moeten de tijgerstaart van elkaar proberen te pakken. De staart (lintje) doen 

ze tussen de band op de rug. Ze mogen elkaar niet vastpakken of op de grond leggen. Het is 

de bedoeling dat je het lintje eruit trekt. Wanneer dit lukt heb je een punt verdient. 

 

De deelnemer met de meeste punten wint het spel. 

 

Wedstrijdduur Tiger staart vangen 

Tiger staart vangen  3 x 45 seconde 

Verlenging    1 x 30 seconde, Hierna golden point/staart 

 

Klasse Tigers 

De klasse voor het onderdeel Tigers staat vangen wordt volgens de ranking aangehouden. 

De ranking is op de website van de Internationale Taekwon-Do League in te zien.   

 

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. 

 

Wedstrijdduur Sparring  

Non contact     1 x 1 minuut 

Verlenging     1 x 30 seconde, Hierna golden point 

 

Klasse Non-contact Sparring  

De klasse voor het onderdeel non-contact sparring wordt volgens de ranking aangehouden. 

De ranking is op de website van de Internationale Taekwon-Do League in te zien.   



  



SPARRING 

 

Wedstrijdduur Sparring  

Jeugd      1 x 1,5 minuut 

Jeugd (finale)    2 x 1,5 minuut 

Verlenging     1 x 1 minuut, Hierna golden point 

 

Junior/Senior A/B Klasse   1 x 2 minuten 

Junior/Senior A/B Klasse (finale) 2 x 2 minuten 

Verlenging     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  

De klasse voor het onderdeel sparring wordt volgens de ranking aangehouden. De ranking is 

op de website van de Internationale Taekwon-Do League in te zien.   

 

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 met goedkeuring van de hoofdscheidsrechter van het toernooi zal 

plaatsvinden. Het 1e en 2e minpunt wordt zelfstandig naar inzicht van de matscheidsrechter 

gegeven bij gedane overtredingen volgens het wedstrijdreglement. 



EXTRA EVENT: TEAM SPARRING 

Na het ITL Gala 2018 zal er een extra event plaatsvinden met als mogelijkheid het winnen van 

de titel ITL TEAM CHAMPION 2018 en leuke prijzen. Team is 3 deelnemers en 1 reserve en 1 

coach. Team sparring kan alleen voor de A-Klasse (vanaf 4e gup en daarboven). 

    

De categorieën die deel kunnen nemen zijn:   

-Junioren mannen (14 tot en met 17 jaar oud)  

-Junioren vrouwen (14 tot en met 17 jaar oud)   

-Senioren mannen (18 jaar en ouder)  

-Senioren vrouwen (18 jaar en ouder)   

 

Gemixte teams van junioren en senioren zijn niet toegestaan in verband met de veiligheid. 

Regels volgens de regelementen van ITF HQ Korea. Samenwerkingen tussen scholen, bonden 

en landen worden gestimuleerd.  

 

TULS 

 

Tul overzicht 

Gekleurde banders 

Twee deelnemers lopen steeds 2 verplichte tuls gekozen door de jury tegen elkaar 

Zwarte banders  

Twee deelnemers lopen steeds 2 verplichte tuls gekozen door de jury tegen elkaar  

 

10 – 9e gup    t/m Chon-Ji (inclusief Saju Jirigu en Saju Makgi) 

8e gup    t/m Dan-Gun 

7e gup    t/m Do-San 

6e gup    t/m Won-Hyo 

5e gup    t/m Yul-Gok 

4e gup    t/m Joong-Gun 

3e gup    t/m Toi-Gye 

2e gup    t/m Hwa-Rang 

1e gup    t/m Choong-Moo 

1e dan    t/m Ge-Baek 

2e dan    t/m Juche 

3e dan     t/m Choi-Yong 

4e dan en hoger   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 samengevoegde klassen). 
 

Klasse Tul 

De klasse voor het onderdeel Tuls wordt volgens de ranking aangehouden. De ranking is op 

de website van de Internationale Taekwon-Do League in te zien.    



Scheidsrechters  

1 tot en met 3 deelnemers | 1 scheidsrechter  

4 tot en met 6 deelnemers | 2 scheidsrechters  

7 of meer deelnemers | 3 scheidsrechters (waarvan 1 matscheidsrechter) 

 

Kleding | Blauwe/zwarte broek, wit overhemd met lange mouwen, 

blauwe stropdas, witte sokken en witte gympen.  

 

Geen scheidsrechters? | Er wordt 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 lunch aanwezig zijn. De 

pauze tijden worden door de hoofdscheidsrechter 

gecommuniceerd.  

 

Aanmelden | Ook scheidsrechters worden verzocht zich via het online 

registratiesysteem aan te melden.  

 

Telefoon + oplader | Alle scheidsrechters wordt verzocht om een werkende 

telefoon (smartphone) met oplader mee te nemen. Meer 

informatie over de verdere werking van de smartphone wordt 

per mail gecommuniceerd naar de scheidsrechter.  

 

Meer scheidsrechters leveren dan verplicht? Altijd welkom! 
 

Coaches 

1 tot en met 3 deelnemers | 1 coaches 

4 tot en met 6 deelnemers | 2 coaches 

Vanaf 7 deelnemers  | 3 coaches 

 

Leeftijd | 16 jaar of ouder  

Kleding | Trainingspak (geen spijkerbroeken!), handdoek en gympen.  

     (Geen petjes, hoofddeksels of mouwloze T-shirts)  
 

Regels 

Op het international Taekwon-Do League Gala worden de regels van ITF HQ Korea  

aangehouden. Deze zijn op te vragen bij het hoofdkantoor van ITF HQ Korea of te  

downloaden via ITF HQ Nederland. 

 

Klik hier voor de regels  | http://www.ktc-np.nl/regels/ 

 

In geval van een protest (binnen 5 minuten, schriftelijk een formulier te verkrijgen bij de  

hoofdtafel voor € 50,00) heeft de hoofdscheidsrechter Master Harry van Schaik de  

uiteindelijke beslissingsbevoegdheid (bij goedkeuring van het protest ontvangt u het geld  

terug).    

 

Door deelname gaat eenieder akkoord met de reglementen. 
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(Nieuwe) Kwalificatie eis 

Alle deelnemers met meer dan één punt in een bepaalde categorie van de ranking  

mogen deelnemen aan het ITL Gala 2018 in die specifieke categorie. Nummers vier en lager  

in de ranking mogen dus ook deelnemen aan deze categorie op het ITL Gala 2018.  

 

Tarieven 

De tarieven zijn afhankelijk van de keuze van onderdelen;  

 

Aanmelding (en eerste onderdeel)       € 20,- 

Extra onderdelen         + € 5,- 

Team Sparring         € 30,- 

Pizza party!        € 10,- 

 

Entree toeschouwers Oranje stoel (1e rij, totaal 24 stoelen beschikbaar)  € 10,-  

 Groen stoel (2e rij, totaal 24 stoelen beschikbaar)  € 9,- 

 Geel stoel (3e rij, totaal 24 stoelen beschikbaar)  € 8,- 

 Rode stoel (4e rij, totaal 22 stoelen beschikbaar)  € 7,-  

 

We kennen geen korting voor kinderen, iedereen moet een kaartje kopen.  

We hebben geen dranghekken, de toeschouwers krijgen daardoor een hele mooie positie bij  

het veld.   

 

Let op! Restitutie van inschrijfgelden zal niet plaatsvinden bij uitschrijving of verkeerd  

gewicht/lengte. 

Let op! Veranderingen kunnen worden aangegeven tot en met woensdag 12 december 

2018, daarna en op de dag zelf wordt er € 20,00 in rekening gebracht.  

Let op! We hebben 94 supports plaatsen beschikbaar. Wij willen mensen daardoor adviseren 

om online via het Kihapp systeem een stoel te reserveren.  

Korting! Tigers staat vangen en/of Non-contact sparring krijgen 7,50 korting op hun 

aanmelding. (Kortingscode voor deze deelnemers: 7d58fec96) 

 

Betalingen  

Alle betalingen lopen via het Kihapp systeem. Bij registratie moet er meteen online worden  

betaald. Vergeet dus niet de rekening te voldoende voor dat je uitlogt bij Kihapp.  

 

Wij facturen niet op rekening achteraf. Alleen voor een supporters plaats kan u op de dag  

contant of per pin betalen (Let wel op, vol = vol!).  

 

Schoolhouders kunnen in één keer betalen als ze via één account de deelnemers  

aanmelden.  

 

Administratiekantoor | Stichting Ki (van KISPORT Martial Academy)  

Contactpersoon | Corina de Jong- van der Kooi 

Email | factuur@kisport.nu    
 

Veranderingen in het programma  

De organisatie behoudt zich het recht voor om categorieën, sparringsduur en reglementen 

aan te passen om de dag tot een succes te maken. Coaches worden over eventuele 

veranderingen geïnformeerd bij de coach meeting.   

 

Overall scheidsrechter(s)  

Ook dit jaar willen wij de beste scheidsrechter(s) van het jaar bekend maken. Dit jaar luisteren  

we ook naar de mening van onze schoolhouders, coaches, toernooiorganisatoren en  

(grand) masters.  
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Inschrijving  

De inschrijvingen kunnen tot en met vrijdag 6 december 2018 (tot 23.59 uur) worden  

gemaakt in het inschrijfsysteem (Kihapp).  

 

Link naar het event: 

https://www.kihapp.com/tournaments/3807-itl-gala-2018  

 

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 & Peter van Voskuilen 

Email | wedstrijdorganisatiebureau@kisport.nu   

  
 

Prijzen voor de deelnemers werkwijze 

Zie hieronder op welke wijze de organisatie prijzen gaat uitreiken;  

 

Sparring Tuls Tigers Non-contact 

1,2 en 3e plaats 1,2 en 3e plaats 1,2 en 3e plaats 1,2 en 3e plaats 

 

Mooie bekers! Bij alle klasses zullen mooie (grote) bekers uitgereikt worden.  

Kortingsbonnen! Vanuit Matsuru worden er kortingsbonnen voor de nummers 1,2 en 3  

beschikbaar gesteld.  

 

Overall toernooikampioen  

Ook dit jaar wordt er door Matsuru voor de top drie van scholen een mooie beker  

beschikbaar gesteld.   

 

De ranking van de scholen is op www.itl-league.com terug te vinden.  
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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 

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.  

  

Organisatiepartners van de ITL-wedstrijden   

De volgende organisatie hebben afgelopen jaar één of meerder wedstrijden zelfstandig  

georganiseerd en is onderdeel van de ITL serie.  

 

 

  
 

 
 

 

 

  

http://www.itl-league.com/


Kinderentertainment  

In de ochtend zal er van 08.30 tot 11.00 uur in de kantine voor de (kleine) kinderen een 

knutselgroepje worden gehouden. Kinderen kunnen hier kosteloos aan deelnemen.  

 

De gemaakte tekeningen, kaarten of andere creaties worden aan de Cliniclowns 

aangeboden.  

 

Pizza party! 

Na de wedstrijd gaan veel scholen met elkaar eten om de successen te vieren. Wat is er nu 

leuker om dit met elkaar te doen? Daarom organiseert de organisatie de pizza party vanaf 

18.00 uur bij KISPORT Barneveld (Plantagelaan 6, Barneveld) in de Do’Jang!  

 

Voor maar tien euro kan jij er bij zijn en zorgen we voor heel veel verschillende pizza’s en 

natuurlijk ook voor wat te drinken en een lekker muziekje.  

 

Aanmelden voor de pizza party kan via het Kihapp systeem.  

 

#Pizzaparty!  

 

 

 

Matsuru winkeltje!  

De hele wedstrijddag zal bij de hoofdingang een leuk Matsuru winkeltje aanwezig zijn voor 

publiek, deelnemers, scheidsrechters, coaches en schoolhouders.  

 

Het is ook mogelijk om de gewonnen kortingsbonnen meteen te verzilveren.  

 

Lekker lunchen als coach of deelnemer?  

In de kantine is er van alles mogelijk van een broodje gezond tot een patatje met mayo! In 

de kantine is het handig als u contant kan afrekenen maar pinnen is zeker ook mogelijk.  

 

Onze vrijwilligers samen met het kantinepersoneel helpen u graag!  

 

 

  



 


