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Beste deelnemende school aan de Sportschool Tim Kool Open,

Naast de uitnodiging en het inschrijfformulier ontvangen jullie hierbij ook de regels voor de Sportschool Tim 
Kool Open. Via dit document willen we graag nog een extra toelichting geven op de regels behorende bij het 
toernooi.

Uiterste inschrijfdatum
De uiterste inschrijfdatum voor de Sportschool Tim Kool open is 4 februari 2017.

Scheidsrechters
Scholen zijn verplicht minimaal 1 scheidsrechters te leveren voor de Sportschool Tim Kool Open. Deze 
kan worden opgegeven via het inschrijfformulier. Ook kan er aangegeven worden voor welke functie de 
scheidsrechter eventueel ingezet kan worden. Meer scheidsrechters zijn altijd welkom om de onafhankelijkheid 
te waarborgen.

Coaching
Coaching is niet toegestaan tijdens dit toernooi, om het geheel zo sportief en laagdrempelig mogelijk te 
houden. Uiteraard mag je als leraar wel bij het veld zitten om je leerling te steunen waar nodig. Sportschool 
Tim Kool zal mensen leveren welke kinderen kunnen helpen met helm, safety’s en lintjes. Iedereen helpt 
elkaar met dit toernooi.

Poule indelingen
De poules zullen niet ingedeeld worden als standaard klasses. Bij tul kijken we naar de aanwezige graduaties, 
en splitsen we op basis van de ingeschreven deelnemers. In praktijk betekent dit meestal dat deelnemers 
maximaal 2 graduaties uit elkaar liggen. Bij sparring wordt zowel graduatie, lengte, gewicht en leeftijd 
bekeken. Jongens en meisjes kunnen (niet onze voorkeur) tegen elkaar uitkomen. Op basis hiervan worden 
gelijkwaardige poules gemaakt. De gegevens zijn transparant voor de coaches, dus als jullie willen kunnen 
jullie de poule-indelingen en de gegevens van de deelnemers per poule inzien.

Verliezersonde
Om deelnemers zoveel mogelijk kansen tot tul lopen en sparren te geven, zullen we werken met een 
verliezersronde. Dit betekent dit dat alle deelnemers welke hun eerste partij verliezen in een apart schema 
komen, en door dit schema te winnen weer terug kunnen komen in het originele schema. 

Regels sparring
In het onderdeel sparring gelden de standaard ITF (Trajtenberg) regels. Wedstrijdduur 1,5 minuut en 
maximaal 1 ronde. Wat betreft safety equipment, Hand- en voetbeschermers, helm, bitje en tok voor heren 
zijn verplicht! Voor de B-klasse deelnemers wordt er gewerkt met het punt-stop systeem. Voor de jeugd 
A-klasse deelnemers zal er met het doorgaand systeem worden gewerkt.

Regels tul
In het onderdeel tul wijken we iets af van de standaard regels. Deelnemers zullen 1 tul lopen, de winnaar 
wordt bepaald door hand opsteken. De keuze van de tul is vrij voor de B-klasse deelnemers (de gekozen 
tul mag t/m de nieuwe graduatie zijn) en verplicht voor de A-klasse deelnemers. Bij de A-klasse deelnemers 
zullen de scheidsrechters klikkers hebben om de fouten op te kunnen tellen. 

Betaling
De betaling kan op de dag zelf worden geregeld.

Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie deze richten aan woc@sportschool-timkool.nl.
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