www.bestfightshop.nl/FujiMaeCup

Voor jeugd t/m 14 jaar B klasse
Plaats: Sporthal de Landing
Rooiseweg 3
5691 PA
Son
0499-477616

Let op maximaal aantal deelnemers is 250!!!!
Sporthal open:
Meten Jeugd:
Scheids + coach meeting
Opening
Warming up door Mystery guest!
Start Tul:

08:30
08:30 - 09:00 bij binnenkomst
09:15
09:30
09:30
09:45

WEDSTRIJDDUUR :
Non contact sparring : 1 x 1 minuut
Semi contact sparring : 1 x 1,5 minuut
Verlenging : 1 x 30 sec, hierna golden point, wie eerst scoort wint
Matgrootte : 5 x 5 m

INDELING :
Springen, non + semi contact worden na inschrijving bepaald op basis van lengte en band.
Jongens en meisjes apart
Stijlfiguren en sparring in poule vorm, dus iedereen heeft meerdere partijen

LEEFTIJDKLASSEN :
Stijlfiguren

: t/m 14 jaar

Non contact sparring

: 5 + 6 jaar
: 7 + 8 jaar

1) Semi contact sparring
Raken naar hoofd niet toegestaan!

: 9 + 10 jaar
: 11 + 12 jaar

2) Semi contact sparring
Raken naar hoofd wel toegestaan

: 13 + 14 jaar

Spring technieken
Er wordt gekeken naar band en lengte.

: t/ m 14 jaar

TUL :
Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije tul/saju tegen elkaar.
Bij te weinig deelnemers in 1 klasse kunnen deelnemers worden samengevoegd
Witte band
Gele slip
Gele band
Groene slip
Groene band
Blauwe slip

10e gup
9e gup
8e gup
7e gup
6e gup
5e gup

saju jirugi en/of saju makgi 2 richtingen
t/m 1e tul Chon Ji
t/m 2e tul Dan Gun
t/m 3e tul Do San
t/m 4e tul Whon Hyo
t/m 5e tul Yul Gok

NON CONTACT SPARRING :
RAKEN NIET TOEGESTAAN T/M 8 JAAR
Doel :
Zoveel mogelijk Taekwon-Do technieken maken zonder te raken binnen 1 minuut.
Het gaat erom dat de deelnemers wel volgens de wedstrijdregels handelen, dus niet gericht
onder de band of op de rug. Bij 10 waarschuwingen wint de tegenpartij.
Regels :
1) raken niet toegestaan
2) zonder beschermers
3) er wordt gekeken naar originaliteit, sportiviteit, spectaculaire technieken en inzet
4) scheidsrechters bepalen na afloop dmv hand opsteken wie de winnaar is
5) bij gelijk spel bepaalt de mat scheidsrechter
punten/waarschuwingen/minpunten en diskwalificatie kunt u vinden op de volgende site:

SEMI CONTACT SPARRING :
RAKEN NAAR HET HOOFD NIET TOEGSTAAN 9 T/M 12 JAAR
Regels :
1) Semi contact individuele punten:
1 punt voor alle hand technieken naar het lichaam
2 punten voor alle voet technieken naar het lichaam
3 punten voor alle gesprongen voet technieken naar het lichaam
- HOOFD + MONDBESCHERMER VERPLICHT
- jongens kruisbeschermer ook verplicht, meisjes vrij
- geen open, dunne handschoenen of bokshandschoenen toegestaan
- zachte scheen/onderarm beschermers toegestaan

SEMI CONTACT SPARRING :
RAKEN NAAR HET HOOFD WEL TOEGESTAAN VANAF 12 EN 13 JAAR
Regels :
2) Semi contact individuele punten:
1 punt voor alle hand technieken naar het lichaam
2 punten voor alle voet technieken naar het lichaam
3 punten voor alle voet technieken naar het hoofd
- HOOFD + MONDBESCHERMER VERPLICHT
- jongens kruisbeschermer ook verplicht, meisjes vrij
- geen open, dunne handschoenen of bokshandschoenen toegestaan
- zachte scheen/onderarm beschermers toegestaan
punten/waarschuwingen/minpunten en diskwalificatie kunt u vinden op de volgende site:

http://www.tkd-itf.org/competition/rules-regulations/
metname 2015

http://www.tkd-itf.org/wp-content/uploads/2014/10/2015Appendix-3-Official-Handsignals-January-20.pdf
SPRINGTECHNIEKEN :
1) NOPI CHAGI
opwaartse trap tegen een speciale bal die hangt aan een springapparaat.
Schaartechniek is niet verplicht
Regels :
- starten en eindigen in gevechtshouding
- raken van het doel met de voet, dus er hoeft geen plank omgetrapt te worden

Kinderen zullen veel springen, omdat er extra laag wordt gestart
Er zal altijd een 1e, 2e en 3e plek uitgereikt worden. Er is dus altijd een poule winnaar.

TAEKWON-DO HEROES :
Primeur in Nederland!!! Tijdens deze FMKC zullen een paar Taekwon-Do Heroes voor het
eerst in Nederland een wedstrijd draaien in het onderdeel Tul.
De heroes zijn kinderen en volwassen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
We gaan ze dan ook een warm welkom geven en ze extra in het zonnetje zetten.

SCHEIDSRECHTERS :
Blauwe/zwarte broek en jasje, witte blouse, blauwe/zwarte stropdas, witte sokken en witte
gympen.
1 t/m 7 deelnemers
1 scheidsrechter, meer mag ook
8 t/m 15 deelnemers
2 scheidsrechters, meer mag ook
16 t/m 22 deelnemers
3 scheidsrechters, minimaal 1 met B licentie, meer mag ook
Vanaf 23 deelnemers
4 scheidsrechters, minimaal 1 met B licentie, meer mag ook
Geen scheidsrechter? Er wordt dan een vergoeding van € 50,- per ontbrekende scheidsrechter
in rekening gebracht.
Note!: dit is een aftekentoernooi voor ITF Nederland scheidsrechters. Ideaal om ervaringen op
te doen op laag niveau.
Voor alle scheidsrechters en coaches hebben we een heerlijke lunch

COACHES :
Alleen in trainingspak met handdoek! Minimaal 16 jaar.
1 t/m 4 deelnemers
1 coach + 1 helper
5 t/m 8 deelnemers
2 coaches + 2 helpers
9 t/m 12 deelnemers
3 coaches + 3 helpers
13 t/m 17 deelnemers
4 coaches + 4 helpers
Etc.
Helpers mogen in de zaal, maar blijven achter de hekken.
Zij zorgen ervoor dat de deelnemers op tijd bij de ingang naar het wedstrijdveld staan.
In geval van een protest (schriftelijk indienen bij de WOC tafel tegen betaling van € 50,-)
De hoofdscheidsrechter heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.

INSCHRIJFGELD:
€ 20,- voor iedere deelnemer.
Ongeacht 1 of meerdere onderdelen

Entree:
0-4 jaar gratis
Vanaf 5 jaar € 3,50

STAPPENPLAN : BELANGRIJK!!!
1) Inschrijven mogelijk tot 28 november
Informatie en inschrijfformulieren zijn te downloaden via:

www.bestfightshop.nl/FujiMaeCup
Opsturen voor 28 november naar:
Henny van Zon
info@sportprijzenvalkenswaard.nl

2) Controleren deelnemerslijst
7 december ontvangt u een lijst per school met uw deelnemers en heeft u 1 maal de kans om
wijzigingen door te geven tot 12 december.
Mochten er na de laatste controle nog fouten geconstateerd worden, zal een deelnemer voor
€10,- omgepould moeten worden.

3) Betaling uitvoeren
Wij willen ‘s morgens geen wachtrij. Betalingen geschieden voor het toernooi.
U ontvangt een factuur per mail, welke men kan overmaken of met IDEAL kan betalen.
Restitutie van de berekende inschrijfgelden zal niet plaatsvinden.

4) Toernooi op 20 december
1 coach per school komt de envelop halen met informatie.
Daarna deelt hij/zij de wedstrijd bandjes uit aan de leden en komt per school binnen.
De leden worden meteen gemeten aan de deur bij binnenkomst.

Aansprakelijkheid :
Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat hij/zij zonder fysieke of
geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt.
De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens het toernooi opgedane schade/letsel ten
gevolge van onzorgvuldig handelen. Mocht vanwege verwijdbaar gedrag de organisator
aansprakelijk zijn dan gaat de aansprakelijkheid niet het maximum te boven van de door
Chong Do Kwan afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Door deelname gaat men hier mee
akkoord.

Informatie betreft verkoop Fuji Mae Artikelen
Op deze dag zullen er GEEN producten van Fuji Mae worden aangeboden.
Indien u als sportschool interesse heeft in het afnemen van Fuji Mae producten, en deze graag
wil verkopen aan uw leden, dan raden wij u aan contact op te nemen met
Jack de Smit, Bestfightshop. info@bestfightshop.nl
Of meld u aan via de site www.bestfightshop.nl als sportschool.

