Wedstrijd Informatie

De Open Dutch is een ITF Taekwon-Do toernooi dat georganiseerd wordt door Difesa Sports,
onder leiding van Master Willy van de Mortel. De “Open Dutch” valt onder de Master Series
onder auspiciën van ITF-Nederland. Deze wedstrijd is verdeeld in jeugd, junioren en senioren
(A, B en C-klasse) in de onderdelen Tuls en Sparring. Voor de A-klasse junioren/senioren is
er ook overall sparring. Tevens is er een beker te winnen voor de beste
sportschool/vereniging! Let op, dit jaar heeft de organisatie besloten het toernooi alleen open
te stellen voor de A, B, en C-klasse en het aantal inschrijvingen te limiteren tot maximaal
700.
Datum
Plaats

:
:

Zaal open
:
Aanvang meting/weging :
Scheidsrechter meeting
Coach Meeting
Aanvang wedstrijden
Registratie limiet

:
:
:
:

Leeftijd categorieën

Jeugd
Junioren
Senioren

:
:
:

Indeling categorieën
Tuls

Zaterdag 25 Januari 2020
City Resort Helmond, Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond, Nederland
07:15 uur
Zaterdag van 07:15 tot 8:45 uur
Vrijdag van 16:00 tot 22:00 uur
08:15 uur
08:45 uur
09:15 uur
700 deelnemers

Tot en met 13 jaar
14 tot en met 17 jaar
18 jaar en ouder

:
:

7de t/m 5de Gup, 4de t/m 1ste Gup
1ste Dan, 2de Dan, 3de Dan, 4de Dan t/m 6de Dan

Sparring
A-klasse
B-klasse
C-klasse

:
:
:

Zwarte band (doorgaand systeem)
Blauwe band t/m zwarte slip (doorgaand systeem)
Groene slip t/m blauwe slip (punt-stop systeem)

Overall-klasse

:

A-klasse junior & senior (doorgaand systeem)

Jeugd meisjes
Jeugd jongens
Junioren dames
Junioren heren
Senioren dames
Senioren heren

:
:
:
:
:
:

-130, -140, -150, -160, -170, +170 cm
-130, -140, -150, -160, -170, +170 cm
-45, -50, -55, -60, -65 kg, +65 kg
-50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg
-50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg
-57, -63, -70, -78, -85 kg, +85 kg

Overall
Overall
Overall
Overall

:
:
:
:

-55
-62
-62
-70

junior dames
junior heren
senior dames
senior heren

kg
kg
kg
kg

en
en
en
en

+55
+62
+62
+70

kg
kg
kg
kg

Weging / lengte controle

Er zijn 2 weeg/meet momenten, op Vrijdag van 16:00 tot 22:00 uur en een op Zaterdag van
07:15 tot 08:45 uur. Ben je niet gewogen of gemeten, dan mag je niet deelnemen! Ook als je
alleen tuls doet moet je jezelf melden bij weging. Dus coaches hou dit a.u.b. in de gaten!
Indien op de wedstrijddag een deelnemer te klein/groot of te licht/zwaar is kan de deelnemer
niet deelnemen! Weging gaat volgens internationale regels: dobok broek + t-shirt met 0,5 kg
tolerantie. De organisatie behoudt zich het recht voor de gewichtsklassen aan te passen.

Competitie tijd sparring

Jeugd
Verlenging
Junioren
Senioren
Overall-klasse
Verlenging

:
:
:
:
:
:

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

1,5 minuut
30 sec., hierna golden point
2 minuten
2 minuten
2 minuten
1 minuut, hierna golden point

Bij junioren & senioren A-klasse, halve finale en finale 2 x 2 minuten. De organisatie heeft
het recht de wedstrijdtijd indien nodig aan te passen.

Competitie tuls

Gekleurde banden: Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije Tul tegen elkaar.
Zwarte banden: Twee deelnemers lopen steeds 1 verplichte Tul gekozen door de jury tegen
elkaar.
Zwarte banden: In de halve finale en finale telkens 2 verplichte Tuls gekozen door de jury.
7de gup
6de gup
5de gup
4de gup
3de gup
2de gup
1ste gup
1ste dan
2de dan
3de dan
4de dan en hoger

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Do-San
Won-Hyo
Yul-Gok
Joong-Gun
Toi-Gye
Hwa-Rang
Choong-Moo
Ge-Baek
Juche
Choi-Yong
Moon-Moo

Let op: bij te weinig deelnemers in één klasse, kunnen klassen worden samengevoegd.

Scheidsrechters

Hoofdscheidsrechter is Master Coos van den Heuvel. Voor het score systeem wordt er
gewerkt met Sportdata.
Elke club/team dient minimaal een, of meerdere, scheidsrechters mee te nemen. Voor iedere
ontbrekende, of afwezige, scheidsrechter wordt een boete van € 75,- in rekening gebracht.
Tevens wordt er van iedere scheidsrechter verlangd om een bewijs van zijn/haar huidige
licentie te kunnen overleggen. De scheidsrechter dient de volgende kleding te dragen:
Marineblauwe of zwarte broek, witte blouse, blauwe/zwarte, stropdas, witte gympen.
1 t/m 7 deelnemers
8 t/m 15 deelnemers
Vanaf 16 deelnemers

:
:
:

minimaal 1 scheidsrechter
minimaal 2 scheidsrechters
minimaal 3 scheidsrechters

Coaches

Hier een overzicht van het aantal coaches dat meegebracht mag worden.
1 - 7 deelnemers
8 - 15 deelnemers
15 - 20 deelnemers
20 deelnemers of meer

:
:
:
:

2
4
5
6

coaches
coaches
coaches
coaches

Kleding
Minimumleeftijd

:
:

Trainingspak, gymschoenen en handdoek
16 jaar

Regels

ü Semi-contact sparring (individueel) I.T.F Taekwon-do regels
a. 1 punt voor alle handtechnieken op hoofd en borst
b. 2 punten voor alle trappen op de borst
c. 3 punten voor alle trappen op het hoofd
ü Sparring en tuls: knock-outsysteem
ü Deelnemers mogen alleen een wit ITF dobok dragen
Meer informatie op http://www.tkd-itf.org/pagina.php?idpag=1169&web=47&lng=3
Protest moet schriftelijk, binnen 5 minuten na beëindiging van de partij, ingediend worden.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de WOC tafel tegen betaling van €50,-. De
hoofdscheidsrechter heeft de uiteindelijke beslissing bevoegdheid.

Beschermingsmateriaal

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Hoofdbeschermer is voor iedereen verplicht;
Jongens/heren dienen verplicht onder hun dobok een kruisbeschermer te dragen;
Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan;
Te dunne of open handschoenen of bokshandschoenen zijn niet toegestaan.
Mondbeschermer verplicht;
Bij discussie heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke beslissing bevoegdheid.

Inschrijfgeld

KLASSE TULS OF SPARREN TULS EN SPARREN OVERALL SPARREN
A-Klasse
€ 30,00
€ 40,00
€ 15,00
B-Klasse
€ 25,00
€ 35,00
N/A
C-Klasse
€ 25,00
€ 35,00
N/A

Entree toeschouwers
0 t/m 10 jaar
Vanaf 11 jaar

:
:

Gratis
€ 5,-

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 toernooi opgedane schade/letsel ten gevolge
van onzorgvuldig handelen. Door deelname gaat men hiermee akkoord.

Pers en Promotiemateriaal

Promotiemateriaal is niet toegestaan. (Banners, vlaggen etc.) Filmen is alleen toegestaan
vanaf de tribune. Fotograferen in de zaal is voor deelnemers alleen toegestaan achter de
hekken. Coaches en fotografen, die door de organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die
mogen fotograferen en/of filmen bij de velden. Tijdens dit evenement worden er foto’s
gemaakt, en zal er gefilmd worden. Dit materiaal kan gebruikt worden door pers voor nieuws
en kranten etc. Ook kan dit materiaal gebruikt worden voor pr-doeleinde op FB/
Instagram/Twitter en onze website. Foto’s en filmmateriaal zijn terug te vinden via onze
website.

Loting

Ook dit jaar wordt de loting vooraf op de site van de Open Dutch (www.open-dutch.nl en
www.sportdata.org ) gepubliceerd daarom zullen er ook geen wijzigingen meer mogelijk
zijn op de dag zelf. Coaches, zorg dat het juiste gewicht of lengte dus wordt opgegeven,
dit om teleurstellingen te voorkomen op de dag zelf!

Inschrijving

Inschrijving gaat alleen via Sportdata. (https://www.sportdata.org/) Om te kunnen
registreren is er toegang nodig tot de Sportdata website. Mocht U deze toegang nog niet
hebben dan dient U rekening te houden met het feit dat het ongeveer 1 dag duurt om deze
toegang te verschaffen. Vraag toegang tot sportdata dus tijdig aan, zodat er op tijd
aangemeld kan worden voor het toernooi.
Deelname aan Master Series Toernooien, voor scholen die (nog) geen lid zijn van ITF
Benidorm (GM Trajtenberg), vindt plaats op basis van invitatie. De organisatie behoudt zich
het recht voor tot het al dan niet weigeren van niet-leden. Voor meer informatie: zie de ByLaws van de ITF (http://www.taekwondoitf.org/rules/#constitution-and-bylaws).
Let op, het toernooi zal gelimiteerd zijn tot 700 deelnemers en alleen deelnemers in de A, B
en C klasse kunnen deelnemen. Tevens is het niet toegestaan om een deelnemer in te
schrijven in meerdere gewicht en/of lengte categorieën.

Enkele belangrijke data:
Vrijdag 1 November 2019
Dinsdag 14 Januari 2020
Woensdag 15 Januari 2020
Vrijdag 17 Januari 2020
Zaterdag 18 Januari 2020
Dinsdag 21 Januari 2020

Donderdag 23 Januari 2020

De online registratie system gaat open.
23:59 het online registratie system sluit.
De factuur word per email verzonden.
De poules komen online.
Het hele bedrag van de factuur moet op de bank
rekening van de organisatie staan.
23:59 laatste mogelijkheid voor het maken van
correcties en veranderingen (naam, leeftijd, geslacht,
divisie, category etc) voor een bedrag van € 20,- per
verandering! Alle veranderingen moeten vooraf per
email aan de organisatie gevraagd worden en deze zal
goed bevonden moeten worden door de organisatie per
mail. Alleen de veranderingen bevestigd door de
organisatie zullen geregistreerd worden.
Het bedrag van de veranderingen moet contant voldaan
worden op de dag van de wedstrijd.
Definitieve lijsten met poules en loting komen online.
Veranderingen zijn niet meer mogelijk!

ü Afmelden van ingeschreven deelnemers is gratis mogelijk tot dinsdag 14 Januari 23:59
nadien is men verplicht tot betalen van de inschrijfgelden.
ü Foutieve opgaven op het inschrijfformulier welke consequenties hebben voor de
poule indeling kunnen niet meer gecorrigeerd na Dinsdag 21 Januari.
ü Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in
de uitnodiging staan vermeld.

Inschrijfgeld overmaken:

Het totaalbedrag moet uiterlijk Zaterdag 18 Januari 2020 op onze rekening staan.
Bank Account Name: DIFESA SPORTS
IBAN: NL17 RABO 0129006548
BIC: RABONL2U
Omschrijving: “OD2020” + (Club)naam
Bank adres: RABO Bank, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond

Hotel / accomodatie

Er zijn diverse hotels in de regio Helmond/Eindhoven waar uit U kunt kiezen. De organisatie
heeft samengewerkt met diverse hotel in (en omgeving van) Helmond om er voor te zorgen
dat U een gunstige prijs krijgt en een goede ervaring hebt. De aanbevolen hotels zijn te
vinden op onze website (http://open-dutch.nl/hotels/ ). Let op, bij de meeste hotel staat een
boekings code, die moet gebruikt worden om de afgesproken korting te krijgen!

Open Dutch 2020 – Top evenement

Ook dit jaar gaat de organisatie haar best weer doen om er weer een top evenement van te
maken voor deelnemers, coaches, scheidsrechters en supporters. Als hoofdorganisator samen
met een groot team van vrijwilligers kunnen we jullie verzekeren dat het toernooi een
professioneel uitstraling heeft met een wederom hoog niveau. Eenieder van jullie heeft hier
recht op!

Toernooidirecteur:
Master Willy van de Mortel
Mobile: +31621500360
Mail: info@open-dutch.nl
Website: www.open-dutch.nl

