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Artikel 1. Doelstelling
Het WTF reglement voorziet in de A-klasse vanaf de leeftijdcategorie junioren. Om Stijltaekwondo te promoten zijn
deze aangepaste Wedstrijdbepalingen Stijl opgesteld. Dit maakt het mogelijk om wedstrijden aantrekkelijk en
toegankelijk te maken voor de breedtesport. In tegenstelling tot de discipline sparring zijn er geen wettelijke eisen
aan de indeling van de klassen en categorieën, daardoor is het mogelijk ter bevordering van de breedtesport
verschillende wedstrijdvormen en categorie-indelingen te maken.
Artikel 2. Algemeen
Om een stijlwedstrijd te organiseren dient men vooraf vergunning aan te vragen bij de Taekwondo Bond Nederland.
Artikel 3. Deelnemers
Voor deelname aan een stijl evenement is de deelnemer verplicht lid te zijn van de Taekwondo Bond Nederland of
een Nationale bond aangesloten bij de ETU/WTF.
Artikel 4. Competitieruimte
De oppervlakte van de competitieruimte bedraagt 10 x 10 meter. De competitieruimte mag bedekt worden met
puzzelmatten of bestaan uit een zichtbare markering op een gymzaalvloer.
Artikel 5. Categorieën
Het WTF-reglement voorziet niet in de volgende categorieën: pupillen, aspiranten, paar aspiranten, team aspiranten.
Binnen de Taekwondo Bond Nederland hanteren we de volgende aanvulling op het WTF-reglement voor deze
categorieën in de A-klasse.
A-klasse
Verplichte vormen
Categorie:
Pupillen 8 t/m 10 jaar
Aspiranten 11 t/m 13 jaar
Paar aspiranten t/m 13 jaar
Team aspiranten t/m 13 jaar

Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Koryo
Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang

[Motivatie: een pupil in de A-klasse dient 1 stijlvorm meer te beheersen dan er voor het Poomexamen vereist is. Van
een aspirant wordt tot en met Keumgang gevraagd. Bij de overgang naar de junioren komt daar nog 1 vorm bij,
namelijk Taebaek].
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Indeling leeftijdscategorieën geup-graden:
Individueel

paar

team

paar aspiranten
t/m 13 jaar

team aspiranten
t/m 13 jaar

paar 1
14 t/m 29 jaar

team 1
14 t/m 29 jaar

paar 2
30 jaar en ouder

team 2
30 jaar en ouder

Jeugd
t/m 7 jaar
pupillen
8 t/m 10 jaar
aspiranten
11 t/m 13 jaar
junioren
14 t/m 17 jaar
senioren 1
18 t/m 29 jaar
senioren 2
30 t/m 39 jaar
master 1
40 t/m 49 jaar
master 2
50 t/m 59 jaar
master 3
60 jaar en ouder

Voor de organisatie van breedtesport-evenementen Stijl is de organisatie vrij afwijkende categorieën en indeling van
de graduaties te gebruiken.
Artikel 6. Wedstrijdmethoden
Buiten de wedstrijdmethode zoals vermeld in het WTF reglement is het organisatoren van breedtesportevenementen toegestaan om de onderstaande wedstrijdmethoden te hanteren.
a. WTF methode
b. één cijfer methode
c. vlaggetjes systeem
ad a. WTF methode
Voor de inhoud van deze methode wordt verwezen naar het actuele WTF reglement.
ad b. Eén cijfer methode
1.
Deelnemers krijgen een totaalpunt, onderverdeeld in tienden, toegekend door de juryleden, het maximum is
10,0 punten en het minimum bedraagt 4,0 punten.
2.
Deelnemers lopen in de eerste ronde de stijlvorm die bij hun graduatie hoort volgens tabel 6.1.
3.
De punten toegekend door de juryleden worden bij elkaar opgeteld en afhankelijk van het aantal juryleden
wordt het hoogste en laagste punt bij deze optelling niet meegenomen (zie onder, punt 9.)
4.
50% van de deelnemers die de hoogste score hebben behaald in de eerste ronde (met een minimum van
het aantal deelnemers dat toegelaten wordt tot de finale) worden toegelaten tot de tweede ronde.
5.
In de tweede ronde en derde ronde mogen de deelnemers kiezen uit 2 vormen hoger tot 4 vormen lager dan
hun verplichte vorm.
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6.

7.
8.
9.

Als meerdere deelnemers in de eerste en tweede ronde hetzelfde puntenaantal hebben behaald, worden de
hoogste en laagste scores van deze ronden ook meegeteld in het te berekenen gemiddelde. Als hierna nog
een gelijke score bestaat, dan zal een laatste opvoering beslissen. Er dient gekozen te worden uit een van
de vormen die al opgevoerd is.
Tot de finale worden de sporters toegelaten met hoogste aantal punten over ronde 1 en 2. Tot de finale
worden nimmer meer deelnemers toegelaten dan in de uitschrijving van het evenement is bepaald.
De prijswinnaars worden bepaald door het totaal aan gescoorde punten over alle 3 de ronden.
Aantal juryleden: 3, 5 of 7. In het geval van 3 juryleden wordt het totaal van de punten geteld zonder weg
strepen van het hoogste en laagste cijfer.

[Motivatie: van de deelnemers worden stijlvormen gevraagd die aansluiten bij de eisen die gelden voor de geup- en
dan/poomexamens. Hierdoor is voor alle graduaties mogelijk om deel te nemen op hun eigen niveau.
Tabel 6.1
graduatie
10de geup
9de geup
8ste geup
7de geup
6de geup
5de geup
4de geup
3de geup
2de geup
1ste geup
1ste Dan/Poom
2de Dan/Poom
3de Dan/Poom
4de Dan/Poom
5de Dan
6de Dan

ste

1

verplichte vorm

Saju of taegeuk 1
Saju of taegeuk 1
Taegeuk 1
Taegeuk 2
Taegeuk 3
Taegeuk 4
Taegeuk 5
Taegeuk 6
Taegeuk 7
Taegeuk 8
Poomsae 9
Poomsae 10
Poomsae 11
Poomsae 12
Poomsae 13
Poomsae 14

vrije keus voor 2

de

ronde en finale

Taegeuk 1
Taegeuk 1
Taegeuk 1, 2
Taegeuk 1, 2, 3
Taegeuk 1, 2, 4, 5
Taegeuk 1, 2, 3, 5, 6
Taegeuk 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7
Taegeuk 2, 3, 4, 5, 7, 8
Taegeuk 3, 4, 5, 6, 8, Poomsae 9
Taegeuk 4, 5, 6, 7, Poomsae 9, 10
Taegeuk 5, 6, 7, 8, Poomsae 10, 11
Taegeuk 6, 7, 8, Poomsae 9, 11, 12
Taegeuk 7, 8, Poomsae 9, 10, 12, 13
Taegeuk 8, Poomsae 9, 10, 11, 13, 14
Poomsae 9, 10, 11, 12, 14, 15
Poomsae 10, 11, 12, 13, 15, 16

Een sporter met 10de, 9de en 8ste geup mag indien gewenst 2 of 3x eenzelfde vorm lopen. Voor de hogere
graduaties geldt dat men slechts eenmaal dezelfde vorm mag lopen. Voor een paar of een team geldt de norm voor
diegene met de laagste graduatie in het paar of team.
ad c. Vlaggetjessysteem
e
e
e
1. Voor sporters met de graduatie 10 , 9 of 8 geup kan als wedstrijdmethode het vlaggetjessysteem worden
gebruikt.
2. In dit systeem worden tegelijkertijd twee sporters beoordeeld door de juryleden, waarbij zij de beste sporter
kiezen door de kleur vlag te laten zien van de sporter (rood of blauw) die het beste zijn stijlvorm heeft
uitgevoerd.
3. Er wordt altijd volgens een herkansing systeem gewerkt.
4. Aantal juryleden: 3, 5 of 7.

