HOLLAND CUP

TOERNOOI REGLEMENT

AANVULLINGEN & VERVANGINGEN
De volgende aanvullingen en vervangingen ten opzichte van de Official I.T.F. Rules of Competition zijn van
kracht op de Holland Cup georganiseerd in Pijnacker, Nederland. Deze amendementen zullen de I.T.F. Rules
of Competition waar nodig vervangen of aanvullen.

SECTIe I - ALGEMEEN
T2. TOEPASSING (aanvulling)

Deze regels zijn van kracht op de Holland Cup voor zowel kuphouders als danhouders.

T5. DEELNEMERS (aanvulling)

De Holland Cup classificeert heren en dames deelnemers als jeugd (onder 14), junior (14 – 17), senior (18
en ouder) of veteranen (35 en ouder, alleen bij individueel sparring.). Deelnemers mogen deelnemen van 10e
kup tot 6e dan.

T6. KLEDING REGLEMENT (vervanging)

Deelnemers mogen slechts witte doboks dragen, alle merken zijn toegestaan. Andere kleuren zijn niet
toegestaan. De ITF dress code rules voor 1e - 3e dan en 4e - 6e dan doboks moeten gevolgd worden. De
wedstrijd organisatie commissie moet alle persoonlijke sponsor logo’s goedkeuren.

T7. BESCHERMINGSMATERIALEN (vervanging)

Alle deelnemers in sparring moeten minimaal dragen:
1. Hand en voet beschermers, niet noodzakelijk rood of blauw. De handschoen moet de vingers volledig
insluiten, bokshandschoenen zijn niet toegestaan.
2. Kruisbeschermers (voor mannen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
3. Hoofdbeschermer, niet noodzakelijk rood of blauw.
4. Gebitsbeschermers, moet transparant van kleur zijn.
Alle beschermmaterialen moeten van zacht materiaal gemaakt zijn, voldoende bescherming bieden voor
beiden deelnemers, en van een door de wedstrijd organisatie commissie goedgekeurd type zijn. Bij twijfel
geeft de beslissing van de hoofdscheidsrechter de doorslag.
Deelnemers mogen, optioneel, de volgende materialen dragen:
1. Scheenbeschermers.
2. Borstbeschermers (voor vrouwen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
3. Kruisbeschermers (voor vrouwen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
Deze moeten allen van een goedgekeurd type zijn en bestaan uit elastisch materiaal met vulling van elastisch
of rubber type. Tevens mogen ze geen metaal, bot of hard plastic bevatten (met uitzondering van kruis- en
borstbeschermers). Gebruik van ritssluiting, veters of riemen is verboden.
Ander beschermmateriaal is niet toegestaan, met uitzondering van omstandigheden met de toestemming
van de hoofdscheidsrechter. Deelnemers met blessures welke bandage of tape vereisen, moeten eerst
goedgekeurd worden door de toernooidokter of EHBO, zowel het feit dat de deelnemer deze nodig heeft,
als het materiaal. Geen enkel hard materiaal mag gedragen worden, sieraden, horloges e.d. mogen niet
gedragen worden. Lang haar moet in de plaats worden gehouden met elastiek, andere vormen van klemmen
zijn niet toegestaan.

T8. MEDISCHE AANDACHT (aanvulling)

Op de HollandvCup zal geen toernooidokter aanwezig zijn. Gekwalificeerd EHBO personeel is aanwezig,
welke de toernooidokter mogen vervangen wanneer naar gerefereerd in de official ITF rules.
w w w . H O L L A N D C U P . n e T

2

w

T9. BLESSURE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING (vervanging)
Zie paragraaf betreffende aansprakelijkheid in de officiele Holland Cup uitnodiging.

T11. RING GROOTTE (vervanging)

Voor het onderdeel sparring zal de wedstrijd ring grootte 6 bij 6 meter omvatten. Elke ring zal minimaal 1
extra meter puzzelmatten rondom de ring bevatten. Voor het onderdeel tul zal de wedstrijd ring grootte 8 bij
8 meter omvatten.

T12. RESULTATEN (vervanging)

Resultaten zullen worden gepubliceerd op de Sportdata website www.sportdata.org.

T15. PRIJZEN (vervanging)

1e, 2e or 3e prijs voor deelnemers zullen worden toegekend in elke categorie.

T17. WEDSTRIJD ONDERDELEN (vervanging)

De Holland Cup maakt onderscheid tussen deelnemers in de volgende klasses:
C-klasse:
10e Kup t/m 5e Kup
B-klasse:
4e Kup t/m 1e Kup
A-klasse
1e Dan t/m 6e Dan
In het geval dat een deelnemer van klasse moet wisselen op de wedstrijddag, zal de organisatie €15,administratiekosten in rekening brengen.
Tul wedstrijden:
Tul wedstrijden zullen worden onderverdeeld in de volgende categorieen:
Jeugd meisjes:
10de – 9de kup / 8ste – 7de kup / 6de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste & 2de dan
Jeugd jongens:
10de – 9de kup / 8ste – 7de kup / 6de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste & 2de dan
Junioren dames:
10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de & 3de dan
Junioren heren:
10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de & 3de dan
Sen/vet dames:
10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de dan / 3de dan / 4de dan en hoger
Sen/vet heren:		
10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de dan / 3de dan / 4de dan en hoger
(De organisatie heeft het recht categorieen samen te voegen / te splitsen, afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Sparring wedstrijden:
Alle C-klasse sparring zal worden uitgevoerd volgens het punt-stop systeem, waar de matscheidsrechter de
wedstrijd stil legt na een potentieel gescoord punt (golden point regels, besproken in aangevuld T40). Alle
A-/B-klasse sparring zal plaatsvinden volgens het doorgaand systeem.

T18. AANTAL DEELNEMERS (vervanging)

Individueel jeugd / junioren / senioren / veteranen:
Er is geen limiet op het aantal deelnemers ingeschreven per school / land.

T20. LOTING VOOR POULE VOLGORDES (vervanging)

De wedstrijd organisatie commissie beslist in welke volgordes de poules afgehandeld worden.
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T21. WEGING (vervanging)

De weging zal op een door de organisatie aangewezen tijdspunt plaatsvinden. Deelnemers welke niet op
gewicht zijn op hun eerste weegmoment, hebben tot aan de sluiting van de weging om zich op het juiste
gewicht te presenteren. In het geval dat een deelnemer van klasse moet wisselen op de wedstrijddag, zal
de organisatie €15,- administratiekosten in rekening brengen. Alle deelnemers moeten wegen in ITF dobok
broek en T-shirt. 500g speling op het juiste gewicht wordt aangehouden. VB: een deelnemers in de -70kg
categorie moet wegen tussen 63,5kg en 70,5kg.

SECTIE II - TUL
T26 & 27. TUL CATEGORIEEN EN BESLISSINGEN - INDIVIDUEEL (vervanging)

Er zal gebruik worden gemaakt van het piramide systeem van eliminatie. Hieronder is weergegeven hoeveel
tul, en of dit een vrije of verplichte is, van een deelnemer worden gevraagd.
Alle C-klasse deelnemers				
een (1) vrije tul
Alle B-klasse deelnemers en A-klasse jeugd deelnemers een (1) verplichte tul (tot 1 onder nieuwe graduatie)
Alle A-klasse junioren/senioren/veteranen deelnemers
twee (2) verplichte tul
De onderstaande lijst geeft weer welke tul gekozen mag worden als vrije tul, of welke aangewezen kan
worden als verplichte tul, onderverdeeld op graduatie:
		
C-klasse +			
B-klasse +
		
jun/sen/vet A-klasse
jeugd A-klasse
10e/9e kup:		
t/m Chon-Ji			
e
8 kup:			
t/m Dan-Gun			
7e kup:			
t/m Do-San			
6e kup:			
t/m Won-Hyo			
5e kup:			
t/m Yul-Gok			
e
4 kup:			
t/m Joong-Gun		
t/m Yul-Gok
3e kup:			
t/m Toi-Gye			
t/m Joong-Gun
2e kup:			
t/m Hwa-Rang			
t/m Toi-Gye
e
1 kup:			
t/m Choong-Moo		
t/m Hwa-Rang
1e dan:			
t/m Ge-Baek			
t/m Choong-Moo
2e dan:			
t/m Juche			
t/m Choong-Moo
e
3 dan:			
t/m Choi-Yong			
4e dan en hoger:
t/m Moon-Moo			
Bij de C-klasse zullen de individuele scheidsrechters zullen de winnaar aanwijzen door hun hand/stokjes aan
de rode of blauwe zijde op te steken. Bij de A-/B-klasse zullen de individuele scheidsrechters hun punten in
het electronisch scoresysteem invoeren (mits beschikbaar) welke de winnaar berekend. De Jury President
zal uiteindelijk de winnaar aanwijzen naar aanleiding van de meerderheid van stemmen/uitkomst van het
electronisch scoresysteem.

SECTIE III - SPARRING
T31. ONDERDELEN (aanvulling)

Individueel:
Sparring wedstrijden zullen worden verdeeld in de volgende categorieen:
Jeugd meisjes C-/B-klasse:		
-130, -140, -150, -165, +165 cm
Jeugd jongens C-/B-klasse:		
-130, -140, -150, -165, +165 cm
Jeugd meisjes A-klasse:		
-145, -160, +160 cm
Jeugd jongens A-klasse:		
-150, -165, +165 cm
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Junioren dames B-/C-klasse:		
Junioren heren B-/C-klasse:		
Junioren dames A-klasse:		
Junioren heren A-klasse:		

-50, -60, +60 kg
-55, -65, +65 kg
-45, -50, -55, -60, -65, +65 kg
-50, -56, -62, -68, -75, +75 kg

Senioren dames B-/C-klasse:		
Senioren heren B-/C-klasse:		
Senioren dames A-klasse:		
Senioren heren A-klasse:		

-60, -70, +70 kg
-65, -75, +75 kg
-50, -56, -62, -68, -75, +75 kg
-57, -63, -70, -78, -85, +85 kg

Veteranen dames A-/B-/C-klasse:
-62, +62 kg (samengevoegde A-/B-klasse)
Veteranen heren A-/B-/C-klasse:
-70, +70 kg (samengevoegde A-/B-klasse)
(De organisatie heeft het recht categorieen samen te voegen / te splitsen, afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Veteranen:
Er is geen aparte C-klasse veteranen poule.

T32. LENGTE VAN WEDSTRIJDEN EN BESLISSINGEN (aanvulling)
Individueel:
Lengte van wedstrijden in A-/B-klasse jeugd en C-klasse:
Jeugd:			
1 x 1,5 min (met 30 sec verlenging)
Junior:			
1 x 2 min (met 1 min verlenging)
Senior/veteranen:
1 x 2 min (met 1 min verlenging)
(De organisatie heeft het recht lengte van wedstrijden aan te passen.)
Lengte van wedstrijden in A-klasse junior/senior/veteranen:
Junior:		
2 x 2 min (met 1 min verlenging)
Senior:		
2 x 2 min (met 1 min verlenging)
Veteranen:
1 x 2 min (met 1 min verlenging)
(De organisatie heeft het recht lengte van wedstrijden aan te passen.)

T40. WEDSTRIJD PROCEDURE – INDIVIDUEEL (aanvulling)

C-klasse sparring zal plaatsvinden volgens het punt-stop systeem. Binnen dit systeem gelden de officiele ITF
regels, echter, de matscheidsrechter zal de wedstrijd iedere keer stil leggen na een potentiele score en de
hoekscheidsrechter vragen of zij een score hebben gezien. Hoekscheidsrechters tonen dit door hun hand op
te steken aan de rode of blauwe zijde, en het aantal punten te tonen met de vingers. De score zal toegekend
worden voor alleen het eerste geziene punt. De score is geldig als:
1. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer,
zal de score worden toegekend.
2. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer
en de andere twee (2) hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor de andere deelnemer,
zal geen score worden toegekend.
3. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer
en de andere twee (2) hoekscheidsrechters hetzelfde hogere aantal punten aan dezelfde deelnemer,
zal de hoogste score worden toegekend.
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SECTIE IV - DISPUUT PROCEDURE
T52. PROTEST (aanvulling)

Op de Holland Cup zijn de kosten voor het indienen van een protest €75,-.

T58 & 59. ITF TOURNAMENT & UMPIRE COMMITTEE (vervanging)

De Holland Cup maakt geen gebruik van de officiele ITF tournament & umpire committee, maar heeft zijn
eigen wedstrijd organisatie commissie en hoofdscheidsrechter, zoals aangekondigd in de officiele uitnodiging.
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