
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                          
ARE YOU READY? 

ITL GALA 
 

14 - 12 - 2019 
STROE 

 

DIT JAAR OP UITNODIGING! 
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Beste lezers,  

 

Voor u ligt de uitnodiging voor de derde editie van het Internationale Taekwon-Do League Gala. Een 

editie die er totaal anders uit gaat zien dan de andere edities van de afgelopen drie jaar.  

 

Concept  

De Internationale Taekwon-Do League zet in op een kwaliteitsverbetering, we willen de sporter een 

podium bieden om hun kwaliteiten binnen Taekwon-Do te laten zien en verder te ontwikkelen. We 

hebben daarom gekozen voor een nieuw concept na drie jaar van het gala. Het gala wordt een stuk 

kleiner met uitdagende matches voor sporters en coaches.  
 

Locatie 

Ook de zaal van het event hebben we aangepast, we organiseren deze editie in het dorpshuis De 

Hofstee in Stroe (een kern in de gemeente Barneveld). Een intieme ruimte wat voorzien is van alle 

gemakken.  

 

Wij hopen u als deelnemer, coach en/of toeschouwer te mogen ontvangen op 14 december 2019 in het 

altijd gemoedelijke Stroe!  

 

Met sportieve groet, 

 

Master Harry van Schaik 

Secretary General ITL Nations League Gala 2019 
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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     Zaterdag 14 december 2019 
 
Adres (sporthal)   Dorpshuis de Hofstee  

Stroeërweg 49 
     3776 MG Stroe    
 
Contactgegevens   itlgala@kisport.nu  

0342-418062 

 
Programma  

 Zaal open   14.00 uur 
 
Jeugd 

Meting en weging   14.00 tot 14.30 uur 
Coachmeeting   14.30 tot 14.45 uur 
Scheidsrechtersmeeting 14.45 tot 15.00 uur 
Opening   15.00 tot 15.15 uur  
Start     15.15 uur 
Prijsuitreiking    17.45 tot 18.15 uur 
Einde     18.30 uur     

 
Onderdelen  

Zie in onderstaande tabel welke onderdelen we bieden; 
 

Onderdeel Klasse Leeftijd Systeem 

Tuls Er worden duo’s gevormd die tegen 
elkaar gaan strijden.  

Jeugd Champion en  
Vice champion*  

Sparring Er worden duo’s gevormd die tegen 
elkaar gaan strijden. 

Jeugd Champion en  
Vice champion* 

Tuls Er worden duo’s gevormd die tegen 
elkaar gaan strijden. 

Junioren en 
senioren 

Champion en  
Vice champion* 

Sparring  Er worden duo’s gevormd die tegen 
elkaar gaan strijden. 

Junioren en 
senioren 

Champion en  
Vice champion* 

Team Tul Er wordt afhankelijk van de 
inschrijvingen een opzet gemaakt 

Gemixte / Mannen 
en Vrouwen Team  

Champion en Vice 
Champions 

* In overleg met ITF HQ Nederland zijn de titels behaald op dit gala geldig als de Nationale ITF HQ 
Nederland 2019 titel. Voor zij die geen lid zijn bij ITF HQ Nederland zijn de behaalde titels ITL Gala 
2019 winnaars. 
Sparrings systemen  

A-klasse (vanaf 4e gup)     Doorgaand systeem  
B-klasse (tot en met 5e gup)    Punt-stop systeem  
 
Leeftijden 

Jeugd Jongens en Meisjes A en B-klasse  tot en 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 

mailto:itlgala@kisport.nu
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Sparring 

 
Wedstrijdduur Sparring  

Jeugd        3 x 1,5 minuut  
Verlenging       1 x 1 minuut, Hierna golden point 
 
Junior/Senior A/B Klasse     3 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. 
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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 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. 
 

 
 

Tuls 

 
Tul overzicht 

Gekleurde banders 
Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije tul en 1 verplichte tul 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. 
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Scheidsrechters  

Om de veiligheid en kwaliteit van de matches te kunnen waarborgen zal er kritisch maar 
onafhankelijke scheidsrechtersteam samengesteld worden door de organisatie van de wedstrijd. Er 
wordt kritisch gekeken door de hoofdscheidsrechter naar de samenstelling van dit team.  

 

Coaches 

1 tot en met 3 deelnemers | 2 coaches 
4 tot en met 6 deelnemers | 2 coaches 
Vanaf 7 deelnemers  | 2 coaches 
 
Leeftijd | 16 jaar of ouder  
Kleding | Trainingspak (geen spijkerbroeken!), handdoek en gympen.  
   (Geen petjes, hoofddeksels of mouwloze T-shirts)  
 
* Tijdens de sparringswedstrijd mogen twee coaches tegelijk de sparringsdeelnemer  
coachen. Bij tul slechts één coach.  
 

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  
retour).    
 
Door deelname gaat een ieder akkoord met de reglementen. 

 
  

http://www.ktc-np.nl/regels/
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Tarieven 

De tarieven zijn afhankelijk van de keuze van onderdelen;  
 

Deelnemer         € 45, - 
  Jeugd, Junioren en/of Senioren 
  Tuls of sparring 
  Inclusief twee publiekskaarten  

 

Deelnemer         € 55, - 
  Jeugd, Junioren en/of Senioren 
  Tuls en sparring 
  Inclusief drie publiekskaarten  

 

Toeschouwer        € 10,-  
  
We kennen geen korting voor kinderen, iedereen dient een kaartje kopen te kopen. We heb- 
ben geen dranghekken, de toeschouwers krijgen een hele mooie plaats bij het veld. 

 
Let op! Restitutie van inschrijfgelden zal niet plaatsvinden bij uitschrijving of p[geven van een  
Verkeerd gewicht/lengte.  
Let op! Inschrijvingen kunnen worden gedaan via het Kihapp systeem, via het systeem moet  
direct worden betaald. Voor deelnemers zijn contanten betalingen aan de zaal niet  
mogelijk.  
Let op! We hebben 100 supportersplaatsen beschikbaar. Wij willen mensen daarom adviseren om 
online via het Kihapp systeem een stoel te reserveren.  
 

Inschrijving  

De inschrijvingen kunnen tot en met woensdag 11 december 2019 (tot 23.59 uur) worden  
gemaakt in het inschrijfsysteem (Kihapp).  
 
Link naar het event: https://www.kihapp.com/tournaments/5819-itl-gala-2019  
 
Let op! We hebben maar plek voor 20 deelnemers per onderdeel (maximaal 80  
deelnemers kunnen deelnemen aan het ITL Gala, het is mogelijk om zowel voor sparring 
als tuls mee te doen) 

 

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    
 
Veranderingen in het programma  

De organisatoren behouden 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.   
  

https://www.kihapp.com/tournaments/5819-itl-gala-2019
mailto:wedstrijdorganisatiebureau
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Prijzen voor de deelnemers werkwijze 

Zie hieronder op welke wijze de organisatie prijzen gaat uitreiken;  
 

Sparring Tuls 

1e en 2e plaats 1e en 2e plaats 

 
Mooie bekers! Bij alle klasses zullen mooie (grote) bekers uitgereikt worden.  
 
Nationale titels! ITF HQ leden mogen deze titel als de Nationale ITF HQ 2019 beschouwen. Niet leden 

mogen deze winst als winnaar ITL Gala 2019 bestempelen.  

 
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.  
 
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.  
 

Aansprakelijkheid 

Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk 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.  
 
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 organisaties hebben afgelopen jaar één of meerdere wedstrijden zelfstandig  
georganiseerd en zijn onderdeel van de ITL Nations League serie.  
 
 

  

 

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

