
www.taekwondo.be 

  Open Limburgse Kyorugi 
 

Zaterdag 17 mei 2014 

 

 
Organisatie Dim Do Jang  - onder auspiciën van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw en met medewerking van 

Gemeente Zonhoven. 
 
Licentie Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VTB-licentie, of een geldige licentie van 

een erkende taekwondo federatie die WTF taekwondo aanbiedt. 
Geen geldige licentie (met pasfoto of identiteitskaart) betekent geen deelname.  

 
Reglement VTB-reglementering - zie www.taekwondo.be 

 Kyorugi wedstrijdreglement 2014, WTF/ETU/KO-systeem - kampen om 3de plaats 
Let op: Dit reglement werd gewijzigd! 

 Reglement voor toeschouwers, zie RIO en tuchtreglement 
 

CATEGORIEËN Hoofdcontact Tandbescherming Handbescherming 

Miniemen A+B, C verboden aangeraden toegestaan 

Cadetten C verboden verplicht toegestaan 

Cadetten A+B, C toegestaan verplicht verplicht 

Junioren A+B, C toegestaan verplicht verplicht 

Senioren A+B, C toegestaan verplicht verplicht 

   Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen bescherming en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. 
 
Categorieën  Er kan slechts in 1 categorie deelgenomen worden. Er worden geen categorieën gecombineerd. 
   Het geboortejaar bepaalt in welke categorie men deelneemt: 
 
   Leeftijd + Graad          
   Miniemen  2005-2003 A+B en C      
   Cadetten  2002-2000 A+B en C      
   Junioren  1999-1997 A+B en C   
   Senioren  1997 en ouder A+B en C       
  
   Gewichtsklassen (kg) 
   Miniemen  24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52      
   Cadetten dames 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 
   Cadetten heren  33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65  
   Junioren dames  42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68  
   Junioren heren  45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78  
   Senioren dames 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73  
   Senioren heren  54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87  
 
   Atleten die van categorie moeten veranderd worden op de dag van de wedstrijd betalen hiervoor 
   €10 aan de wedstrijdorganisator. Op vertoon van het betalingsbewijs moet er vervolgens een  
   nieuwe startkaart worden gehaald bij de Technisch coördinator en moet men nadien opnieuw  
   gewogen worden binnen de voorziene weegtijden. 

    
Tijdsschema  Weging      
   8u-9u   miniemen en cadetten  
   9u-10u    junioren en senioren  
 
    
 
 

De gewichtslimiet wordt bepaald door 
het criterium van één decimaal 
verwijderd van de vastgestelde limiet. 
Bijvoorbeeld: het niet overschrijden van 
24 kg wordt bepaald als tot en met 24,0 
kg en waarbij 24,1 kg bepaald wordt als 
zijnde over de limiet. Tot 99 gram 
boven het gewicht is toegelaten. 

A+B: Vanaf 4
de

 kup en hoger 
C: Vanaf 8

ste
 kup t/m 5

de
 kup 
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   De toegang tot de weging wordt ten laatste 15 minuten voor het einde van het wegen afgesloten. 
   Kampers die laattijdig toekomen worden geweigerd. Ze hebben geen recht op de teruggave van het 
   inschrijvingsgeld.  
   Start wedstrijden 
   9u30u (+/-)  miniemen - cadetten 
   14u (+/-)  junioren - senioren  
   Einde wedstrijden 
   18u (+/-)   
 
Systeem  DAEDO elektronische pantsers - alle categorieën 
 Elektronische pantsers worden door de organisatie ter beschikking gesteld. 

Elektronische voetbeschermers dienen door de deelnemers zelf meegebracht te worden, maar 
zullen eveneens ter plaatse verkrijgbaar zijn. 

 
Miniemen:   2 x 1,5 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  
De organisator is gemachtigd bovenstaande wedstrijdtijden in te korten.  

    
Inschrijven  www.tpss.nl - vóór vrijdag 2 mei - max. 260 deelnemers 
   Prijs deelname  20€/atleet - verplicht via bankoverschrijving vóór vrijdag 2 mei 2014 

Rekening  Naam rekening: Dim Dojang, Dennenweg 30, 3520 Zonhoven 
      IBAN: BE91 9793 3762 5376 - BIC: ARSPBE22 
      met vermelding van “O.L.Sparring + naam van de club + aantal deelnemers
      en eventuele coaches”. Gelieve het betalingsbewijs mee te brengen naar de
      wedstrijd. Er is geen restitutie mogelijk. 
 

   Er is geen restitutie mogelijk. 
    
Prijzen   Individuele trofee 1ste - 2de - 3de  plaats 
   Clubklassement 1ste - 2de - 3de  plaats 
    
Toegang  Toeschouwer  6€ - onder 12 jaar gratis 
   Coach   1 gratis per 5 deelnemers, max. 3 coaches gratis 
      Min. leeftijd coach = 18 jaar 
      Competitieruimte betreden in trainingspak en sportschoeisel  
 
Locatie   Sporthal Evenementenhal Den Dijk, 3520 Zonhoven 
 
Inlichtingen  E-mail:   dimdojang@telenet.be 

    
   Vragen i.v.m. de inschrijvingen via www.tpss.nl: 
   e-mail:  recreatie@taekwondo.be 
   Telefoon: 0032 11 87 09 19 
 
Partners   
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