
 1

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WORLD TAEKWONDO FEDERATION 

Wedstrijdregels en Interpretaties 
 



 2

 
 

In werking getreden: 28 mei 1973 
 

Herzien: 1 oktober 1977 
 

Herzien: 23 februari 1982 
 

Herzien: 19 oktober 1983 
 

Herzien: 1 juni 1986 
 

Herzien: 7 oktober 1989 
 

Herzien: 28 oktober 1991 
 

Herzien: 17 augustus 1993 
 

Herzien: 18 november 1997 
 

Herzien: 31 oktober 2001 
 

Herzien: 23 september 2003 
 

Herzien: 12 april 2005 
 

Herzien: 13 februari 2009 
 

Herzien: 2 maart 2010 
 

Herzien: 2 oktober 2010 
 

Herzien: 30 april 2011 
 

Herzien: 4 oktober 2011 
 

Herzien: 3 April 2012 
 

Herzien: 26 December 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave 
 
Artikel   1.  Doel                            4 
Artikel   2.  Toepassing       4 
Artikel   3.  De competitieruimte      5 
Artikel   4.  Deelnemers       9 
Artikel   5.  Gewichtsklassen     11 
Artikel   6.  Classificatie en methoden van wedstrijd  13 
Artikel   7.  Duur van de wedstrijd    14 
Artikel   8.  Loting      15 
Artikel   9.  Weging      15 
Artikel 10.  Procedure van de wedstrijd   16 
Artikel 11.  Geoorloofde technieken en zones  17 
Artikel 12.  Geldige punten     18 
Artikel 13.  Scoring en publicatie    19 
Artikel 14.  Verboden handelingen en straffen  21 
Artikel 15.  Sudden death en bepaling van superioriteit 26 
Artikel 16.  Beslissingen     28 
Artikel 17.  Knock-down     29 
Artikel 18.  Procedure in geval van een knock-down  30 
Artikel 19.  Procedures bij onderbreking van de wedstrijd 32 
Artikel 20.  Technische officials    34 
Artikel 21.  Instant video replay    37 
Artikel 22.  Sancties      40 
Artikel 23.  Andere zaken, niet gespecificeerd in de regels 41 
Handsignalen van de scheidsrechter    42     
           
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 

 

WEDSTRIJDREGELS & INTERPRETATIE 
 
 
 
ARTIKEL 1.  DOEL 
 
Het doel van het wedstrijdreglement is het eerlijk en vlot beheren van alle zaken, behorende tot 
wedstrijden van alle niveaus, onder auspiciën van en/of georganiseerd door de WTF continentale 
unies en aangesloten nationale organisaties, waardoor de toepassing van gestandaardiseerde regels 
verzekerd wordt. 
 
(Interpretatie) 
Het doel van artikel 1 is het standaardiseren van alle Taekwondowedstrijden wereldwijd. Elke wedstrijd die de 
basisprincipes van deze regels niet volgt, kan niet erkend worden als Taekwondowedstrijd. 
 
 
 
ARTIKEL 2: TOEPASSING 
 
1. De wedstrijdregels zullen van toepassing zijn op alle wedstrijden onder auspiciën van en/of  
    georganiseerd door de WTF, elke continentale unie en aangesloten nationale organisatie. Echter,  
    wanneer een nationale organisatie een deel van het reglement wenst aan te passen, dan moet zij  
    daarvoor eerst de goedkeuring verkrijgen van de WTF. In het geval dat een continentale unie  
    en/of een aangesloten nationale organisatie de WTF Wedstrijd regels schendt zonder  
    toestemming vooraf, mag de WTF gebruik maken van haar beleid om af te keuren of het intrekken  
    van het betreffend internationaal toernooi. Daarnaast kan de WTF verdere disciplinaire acties  
    ondernemen tegen de betreffende continentale unie of nationale organisatie. 
 
2. Het organiserend comité van de wedstrijden die worden bevordert en/of goedgekeurd 
     zijn door de WTF zal zich neerleggen bij de WTF medische code. 
 
(Verklaring #1) 
Eerst de goedkeuring verkrijgen:Elke organisatie, die een verandering  wenst te maken in een gedeelte van de 
bestaande regels moet aan de WTF de inhoud van de verlangde aanpassing voorleggen samen met de redenen 
voor de verlangde verandering. Goedkeuring van elke verandering in de regels moet ten minste één maand 
vóór de geplande wedstrijd ontvangen zijn van de WTF. De WTF kan de wedstrijdregels met wijzigingen 
toepassen voor het betreffende kampioenschap met de beslissing van de technisch afgevaardigde,  na 
goedkeuring van de voorzitter. 
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ARTIKEL 3: DE COMPETITIERUIMTE 
 
Voor de organisatie van de door de WTF georganiseerde wedstrijden is een sporthal vereist met de 
mogelijkheid om een accommodatie aan te bieden met een minimum aantal van 3000 zitplaatsen. De 
grootte van de vloeroppervlakte zal minstens 40m bij 60m bedragen en waarin optimale audiovisuele 
informatie aan toeschouwers en deelnemers kan worden verstrekt zoals beschreven in de technische 
handleiding. De hoogte van de sporthal zal minstens 10m zijn van de vloer tot het plafond. De 
verlichting heeft een minimum van 1500 lux en een maximum van 1800 lux en zal direct op de 
competitie ruimte schijnen vanaf het plafond boven de wedstrijdruimte. Alle voorbereidingen dienen 
minstens twee dagen voor het begin van de kampioenschappen gereed te zijn en dienen 
goedgekeurd te worden door de Technische Afgevaardigde. 
 
De wedstrijdruimte beslaat  8m x 8m volgens het metrische stelsel en zal een vlak oppervlak hebben 
zonder enige hinderlijke voorwerpen. De wedstrijdruimte zal bedekt worden met een elastische, niet 
gladde mat. Echter, de wedstrijdruimte mag opgesteld worden op een platform van 0,6-1 m hoog 
vanaf de basis, indien nodig, en het buitenste deel van de grenslijn dient onder een hoek van minder 
dan 30 af te hellen met het oog op de veiligheid van de deelnemers. 
 
1.  Afbakening van de competitieruimte 
 

Het 8m x 8m gebied zal de wedstrijdruimte genoemd worden en wordt blauw 
     gemarkeerd en de afscheiding lijn van de wedstrijdruimte, zal de grenslijn worden 

             genoemd. Het buitenste deel van de grenslijn moet worden aangegeven met een rode 
             of gele kleur. De grenslijn aangrenzend aan de inspectietafel, zal worden genoemd 
             grenslijn #1. Vanaf grenslijn #1 zullen met de klok mee, de volgende grenslijnen,  
             grenslijn #2,#3 en #4 worden genoemd. 
 
2.  Plaatsaanduidingen 

 
2.1)  Plaats van de scheidsrechter:  De plaats van de scheidsrechter zal aangeduid worden 
         op een punt 1,5 m. vanaf het  middelpunt van de wedstrijdruimte, richting derde 
         grenslijn en aangemerkt worden als de scheidsrechtersplaats. 
2.2)  Plaats van de juryleden:  De positie van het eerste jurylid zal aangeduid worden op 
         0,5 m vanuit de hoek van grenslijn #1 en grenslijn #2 en de plaats van het tweede  
         jurylid wordt aangeduid op 0,5 m vanuit de hoek van grenslijn #2 en grenslijn #3 . De 
         positie van het derde jurylid wordt aangeduid op 0,5 m vanuit de hoek van grenslijn 
         #3 en grenslijn #4. De positie van het vierde jurylid wordt aangeduid op 0,5 m vanuit  
         De hoek van grenslijn #4 en grenslijn #1. In het geval van de noodzakelijke   
         aanwezigheid van maar drie (3) juryleden , zal de positie van het eerste jurylid worden 
         aangeduid op 0,5 m vanuit de hoek van grenslijn #1 en grenslijn #2. De positie van het  
         tweede jurylid zal worden aangeduid op een punt van 0,5 m vanuit het midden op de 
         grenslijn #3 met het gezicht naar het middenpunt  van de competitie ruimte. De  
         positie van het derde jurylid wordt aangeduid op 0,5 m vanuit de hoek van grenslijn  
         #4 en grenslijn #1. 
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3.        Plaats van de registratie:  De plaats van de registratie zal aangeduid worden op een 

     plaats verder dan 2 m terug  van veiligheidslijn #1 met het gezicht richting het  
     wedstrijdveld en op 2m grenzend aan de hoek van grenslijn #1 en grenslijn #2 

 
4.        Plaats van de officiële arts:  De plaats van de officiële arts wordt aangeduid op een 

     plaats verder dan 3 m aan de  rechterkant van de veiligheidslijn. 
 
5.        Plaats van de deelnemers:  De plaats van de deelnemers worden aangeduid op twee  

     tegenover elkaar liggende plaatsen, 1m vanaf het middelpunt van de wedstrijdruimte 
     op een afstand van 4 m van grenslijn #1. ( De deelnemer met blauw naar richting   
     grenslijn #2 en de deelnemer met rood richting grenslijn #4 ). 

 
6.        Plaats van de coaches 

      De positie van de coaches zal aangeduid worden op een punt 1m terug uit het 
      middelpunt  van de veiligheidslijn, aan de zijde  van elke deelnemer. Coaches zullen niet  
      opstaan tijdens het coachen ( met uitzondering in het geval van het aanvragen  voor 
      video replay) en  zal de 1m x 1m gemarkeerde coachzone niet verlaten die aangeeft 
      waar de plaats voor de coach is. In het geval van overtreding van deze regel, zal de 
      scheidsrechter een “ Kyong-go” geven aan de desbetreffende coach. 

 
 7.       Plaats van de inspectietafel:  De plaats van de inspectietafel zal dicht bij de ingang van 

           de competitieruimte zijn ten  behoeve van de inspectie van de veiligheidsuitrusting van 
           de deelnemers. 
 
(Verklaring #1) 
Elastische mat: de elasticiteit en gladheid van de wedstrijdmat dient door de WTF goedgekeurd te zijn voor de 
aanvang van de wedstrijd. 
 
(Verklaring #2) 
Maten van de wedstrijdruimte: de wedstrijdruimte zal omgeven zijn door een veiligheidsruimte  van minstens  
2m.  Dus een veld zal minstens 12 m x 12 m of 14 m x 14 m groot zijn. 
 
(Verklaring #3) 
Competitieplatform: het platform moet volgens het onderstaande diagram gebouwd worden. 
 
(Verklaring #4) 
De positie van de scheidsrechter en deelnemers worden aangeduid met een andere kleur dan de mat.  
 
(Verklaring #5) 
Kleur: het kleurenschema van de oppervlakte van de mat moet een scherpe reflectie vermijden, dit om de 
ogen van de deelnemers of toeschouwers niet te vermoeien. Het kleurenschema moet ook voldoende passen 
bij de uitrusting van de deelnemers, uniform en totale wedstrijdoppervlak. 
 
(Verklaring #6) 
De inspectietafel: aan de inspectietafel controleert de inspecterende functionaris of alle materialen, gedragen 
door de deelnemer, door de WTF zijn goedgekeurd en de deelnemer correct passen. Als zij niet aan de criteria 
voldoen zal de deelnemer verzocht worden om de beschermingsmaterialen te verwisselen. 
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(Praktische richtlijn)  
De scheidsrechter dient zich ten volle bewust te zijn van de afmetingen van de wedstrijdruimte en van de 
toepassing van deze afmetingen bij het scheidsrechteren en hij zal de volle afmetingen benutten van de 
wedstrijdruimte teneinde overdreven onderbreking van de wedstrijd te vermijden. 
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Artikel 4:  Deelnemers 
 
1.   Kwalificatie der deelnemers. 
       
      1.1) Het bezitten van de nationaliteit van het deelnemend team. 
      1.2) Geselecteerd door de Nationale Taekwondo Organisatie. 
      1.3) Houder van een Taekwondo Dan/Poom certificaat verstrekt door de Kukkiwon/WTF 
      1.4) Houder van de WTF Global Athlete License (GAL) 
      1.5) Deelnemers met de leeftijd van tenminste 17 jaar oud in het jaar waarin het 
             desbetreffende toernooi wordt gehouden( 15-17 jaar oud voor junior taekwondo 

kampioenschappen en 12-14 jaar oud voor cadetten kampioenschappen)  Voor dragers van de 
WTF Atleten Licentie (GAL) kan de leeftijd voor de jeugd Olympische Spelen verschillend zijn 
afhankelijk van de beslissing van het IOC.  

 
 
(Interpretatie) 
De leeftijdsgrens is gebaseerd op het jaar en niet op de datum. 
Als voorbeeld: als het kampioenschap wordt gehouden op 22 februari 2010, dan zijn die deelnemers, geboren 
tussen 1 januari 1993 en 31 december 1996 gerechtigd om deel te nemen. 

 
2.  Kleding van deelnemers 

2.1)  Bij de wedstrijden die op de WTF kalender staan; moet het deelnemer uniform en alle 
competitie benodigdheden met uitzondering van de wedstrijd matten, PSS, IVR, en bescherming 
middelen goedgekeurd zijn door de WTF. 

2.2)  Kruis, onderarm- en scheenbeschermers dienen onder de dobok gedragen te worden. De 
deelnemer dient zelf de door de WTF goedgekeurde bescherming alsmede handschoenen en 
mondbescherming mee te brengen voor zijn of haar eigen gebruik. Het op het hoofd dragen van 
elk ander item dan de hoofdbeschermer is niet toegestaan. Een religieus item zal gedragen 
worden onder de hoofdbeschermer en onder de dobok en zal de tegenstander geen letsel of 
hinder opleveren.       

2.3)  Specificaties van taekwondo wedstrijd uniform (dobok), beschermende uitrusting en alle   
andere benodigdheden moet worden aangegeven en afzonderlijk worden ingesteld. 

2.4)  Het organiserende comité van het door de WTF gepromote kampioenschap is    
verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle benodigdheden voor het kampioenschap. Van te 
voren is goedkeuring nodig van de WTF over het aantal te gebruiken beschermers zoals 
voorgeschreven in de technische handleiding. Het organiserend comité zal gratis middelen ter 
beschikking stellen voor de atleten in de trainingsruimte voor en tijdens de wedstrijden op verzoek 
van de WTF . 
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3.  Antidoping test 

3.1) Tijdens de Taekwondo-evenementen, gepromoot of goedgekeurd door de WTF, is elk      
gebruik of de toediening van dopingmiddelen of chemische substanties, die in de WTF 
dopingverordening voorkomen, verboden. De WADA dopingverordeningen zal toegepast worden 
op de taekwondowedstrijden van de Olympische Spelen en andere meervoudige 
sportevenementen. 

3.2)  De WTF kan, indien zij dit nodig acht, doping testen uitvoeren om zekerheid te verkrijgen van 
het feit dat een deelnemer deze regel overtreden heeft. Elke winnaar die weigert deze test te 
ondergaan of waarvan bewezen is dat hij de regel overtreden heeft, zal uit de einduitslag 
verwijderd worden en de uitslag zal overgaan op de eerstvolgende deelnemer in de rangorde van 
de wedstrijd. 

     3.3)  De WOC is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om doping testen uit te 
voeren. 

     3.4)  De details van het WTF antidoping regeling zal behandeld worden als onderdeel van de 
     verordeningen. 
 
 
(Verklaring #1) 
De bezitter van de nationaliteit van het deelnemende team: 
Wanneer een deelnemer een nationaal team vertegenwoordigt, dan wordt zijn/haar nationaliteit beoordeeld 
aan de hand van het burgerschap van de natie, die hij/zij vertegenwoordigt, voordat aanvraag tot deelname is 
voorgelegd. Controle op het burgerschap geschiedt door controle van het paspoort. Een deelnemer die de 
nationaliteit van twee of meer landen tegelijkertijd  bezit, mag naar eigen keuze een van die landen 
vertegenwoordigen.  Echter, na een land vertegenwoordigd te hebben op de Olympische Spelen, in 
kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen, in continentale- of regionale wedstrijden of tijdens wereld- 
of regionale kampioenschappen erkend door de WTF, mag hij/zij een ander land niet vertegenwoordigen, 
tenzij ten minste drie (3) jaar zijn versteken sinds de laatste keer dat de deelnemer zijn voormalige land 
vertegenwoordigde. Deze periode kan vermindert of zelfs geannuleerd worden, met instemming van de NOC`s 
en de WTF. De WTF kan op elk moment disciplinaire maatregelen nemen tegen de atleet en zijn Nationale 
Associatie die dit artikel schendt met inbegrip van maar niet beperkt tot verval van de verworvenheden.  
 
 
(Verklaring #2) 
Verklaring Mondbeschermer 
De kleur van de mondbeschermer is gelimiteerd tot wit of transparant. Echter de verplichting tot gebruik van 
de mondbeschermer kan opgeheven worden op grond van de diagnose van de arts dat het gebruik van de 
mondbeschermer bij de deelnemer schade kan veroorzaken. 
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ARTIKEL 5: GEWICHTSKLASSEN 
 
 
1.  De gewichtsklassen zijn onderverdeeld in klassen voor dames en heren 
     en als volgt verdeeld. 
 

Heren Dames 
54 kg Niet over 54 kg 46 kg Niet over 46 kg 
58 kg Over 54 kg en onder 58 kg 49 kg Over 46 kg en onder 49 kg 
63 kg Over 58 kg en onder 63 kg 53 kg Over 49 kg en onder 53 kg 
68 kg Over 63 kg en onder 68 kg 57 kg Over 53 kg en onder 57 kg 
74 kg Over 68 kg en onder 74 kg  62 kg Over 57 kg en onder 62 kg  
80 kg Over 74 kg en onder 80 kg 67 kg Over 62 kg en onder 67 kg 
87 kg Over 80 kg en onder 87 kg 73 kg Over 67 kg en onder 73 kg 
87 kg Over 87 kg 73 kg Over 73 kg 

 
 
2.  De gewichtsklassen voor de Olympische spelen zijn als volgt. 
 

Heren Dames 
Onder 58 kg Onder 58 kg   Onder 49 kg Onder 49 kg   
Onder 68 kg Over 58 kg en onder 68 kg Onder 57 kg Over 49 kg en onder 57 kg 
Onder 80 kg Over 68 kg en onder 80 kg Onder 67 kg Over 57 kg en onder 67 kg 
Over 80 kg Over 80 kg Over 67 kg Over 67 kg 

 
 
3.  Gewichtsklassen voor de Wereld Junior Kampioenschappen zijn als volgt onderverdeeld: 
 

Heren Dames 
45 kg Niet over 45 kg 42 kg Niet over 42 kg 
48 kg Over 45 kg en onder 48 kg 44 kg Over 42 kg en onder 44 kg 
51 kg Over 48 kg en onder 51 kg 46 kg Over 44 kg en onder 46 kg 
55 kg Over 51 kg en onder 55 kg 49 kg Over 46 kg en onder 49 kg 
59 kg Over 55 kg en onder 59 kg  52 kg Over 49 kg en onder 52 kg  
63 kg Over 59 kg en onder 63 kg 55 kg Over 52 kg en onder 55 kg 
68 kg Over 63 kg en onder 68 kg 59 kg Over 55 kg en onder 59 kg 
73 kg Over 68 kg en onder 73 kg 63 kg Over 59 kg en onder 63 kg 
78 kg Over 73 kg en onder 78 kg 68 kg Over 63 kg en onder 68 kg 
78 kg Over 78 kg 68 kg Over 68 kg 
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4.  De gewichtsklassen voor de jeugd  Olympische spelen zijn als volgt. 
 

Heren Dames 
Onder 48 kg Onder 48 kg   Onder 44 kg Onder 44 kg   
Onder 55 kg Over 48 kg en onder 55 kg Onder 49 kg Over 44 kg en onder 49 kg 
Onder 63 kg Over 55 kg en onder 63 kg Onder 55 kg Over 49 kg en onder 55 kg 
Onder 73 kg Over 63 kg en onder 73 kg Onder 63 kg Over 55 kg en onder 63 kg 
Over 73 kg Over 73 kg Over 63 kg Over 63 kg 

 
5. De gewichtsklassen voor de WTF wereld kampioenschappen Cadetten zijn als volgt. 
 

Heren Dames 
Onder 33 kg Niet over 33 kg Onder 29 kg Niet over 29 kg 
Onder 37 kg Over 33 kg en onder 37 kg Onder 33 kg Over 29 kg en onder 33 kg 
Onder 41 kg Over 37 kg en onder 41 kg Onder 37 kg Over 33 kg en onder 37 kg 
Onder 45 kg Over 41 kg en onder 45 kg Onder 41 kg Over 37 kg en onder 41 kg 
Onder 49 kg Over 45 kg en onder 49 kg  Onder 44 kg Over 41 kg en onder 44 kg  
Onder 53 kg Over 49 kg en onder 53 kg Onder 47 kg Over 44 kg en onder 47 kg 
Onder 57 kg Over 53 kg en onder 57 kg Onder 51 kg Over 47 kg en onder 51 kg 
Onder 61 kg Over 57 kg en onder 61 kg Onder 55 kg Over 51 kg en onder 55 kg 
Onder 65 kg Over 61 kg en onder 65 kg Onder 59 kg Over 55 kg en onder 59 kg 
Over 65 kg Over 65 kg Over 59 kg Over 59 kg 

 
 
(Interpretatie) 
1 Een taekwondotoernooi is een wedstrijd die beslist wordt, binnen de regels, door direct fysiek contact en 

krachtige fysieke confrontaties tussen deelnemers. Om de invloed van de ongelijkheid, van de betrekkelijke 
factoren tussen deelnemers, terug te dringen en zowel veiligheid als gelijke voorwaarden te scheppen bij 
het uitwisselen van technieken, is het systeem van gewichtsklassen ontworpen. 

 
2    De onderverdeling tussen mannen en vrouwen in verschillende categorieën, mannen  
      strijden tegen mannen en vrouwen alleen tegen vrouwen, is een basisregel. 
 
3    Gewichtsindelingen voor de Olympische Spelen moeten vastgesteld worden in overleg met  
      het Internationale Olympisch Comité. 
 
 
(Verklaring #1) 
Niet overschrijden: de gewichtslimiet wordt bepaald door het criterium van een  decimaal verwijderd van de 
vastgestelde limiet.  Bijvoorbeeld: het niet overschrijden van 50 kg wordt bepaald als tot en met 50,00 kg   en 
waarbij 50,01 kg bepaald wordt als zijnde over de limiet, hetgeen resulteert in diskwalificatie. 

 
(Verklaring #2) 
Meer dan: meer dan 50,00 kg is sprake bij aflezing van 50,1 kg en lager wordt als onvoldoende beschouwd, 
resulterend in diskwalificatie. 
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ARTIKEL 6: CLASSIFICATIE EN METHODEN VAN WEDSTRIJD 
 
1.  Wedstrijden worden als volgt verdeeld 
 

1.1)  Individuele wedstrijden: zullen normaliter gedraaid worden tussen deelnemers uit dezelfde 
gewichtsklasse. Indien nodig kunnen aansluitende gewichtsklassen samengevoegd worden tot één 
enkele gewichtsklasse. Het is geen enkele deelnemer toegestaan om deel te nemen in meer dan 
één gewichtsklasse in één toernooi. 

      
   
 
 
     1.2)  Teamwedstrijden : Wedstrijden tussen teams 

 
 
1.2.1) Vijf (5) gewichtsklassen  

 
Heren Dames 

Onder 54 kg   Onder 47 kg   
Over 54 kg en onder 63 kg Over 47 kg en onder 54 kg 
Over 63 kg en onder 72 kg Over 54 kg en onder 61 kg 
Over 72 kg en onder 82 kg Over 61 kg en onder 68 kg 
Over 82 kg Over 68 kg 

 
1.2.2) Acht (8) gewichtsklassen 
1.2.3) Vier (4) gewichtsklassen (terugbrengen van de acht gewichtsklassen tot vier   
            gewichtsklassen door samenvoeging van twee aansluitende gewichtsklassen). 
1.2.4) Een gewichtsdivisie met bepaalde gewichtklasse in het geval van tag-team competitie- 
            indeling. 

 
2. De wedstrijdsystemen worden als volgt verdeeld 

1)  Enkelvoudig eliminatiewedstrijd systeem 
2)  Herkansingsysteem 

 
3.  Taekwondowedstrijden op de Olympische Spelen gebruiken een individueel competitie    
      systeem tussen de deelnemers met de combinatie van een eliminatie toernooi en  
      herkansing. 
 
4.  Aan alle internationale wedstrijden, erkend door de WTF, zullen minimaal vier (4) landen  

deelnemen met niet minder dan vier (4) deelnemers geregistreerd per gewichtsklasse. Elke   
gewichtsklasse met minder dan vier (4) geregistreerde deelnemers kan niet erkend worden in de 
officiële uitslagen.  
 

5. WTF Wereld Taekwondo Grand Prix series zullen georganiseerd worden gebaseerd op de meest   
recente procedures van de WTF Wereld Taekwondo Grand Prix series. 
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Interpretatie: 
1     In het wedstrijdsysteem vindt competitie plaats op individuele basis. Echter, het teamresultaat kan 
       ook bepaald worden door het aantal individueel gewonnen wedstrijden, volgens de totaal- 
       scoringsmethode, op te tellen. 
*     Punt systeem 

 De plaatsbepaling van het team in de einduitslag zal bepaald worden door het totaal van de punten 
       conform de volgende richtlijnen. 

- Het eerste (1) basispunt voor iedere deelnemer die de competitieruimte is 
           binnengekomen na de officiële weging gepasseerd te zijn. 

- Eén (1) punt voor iedere winst (winst door vrijloting inbegrepen). 
- Extra zeven (7) punten per gouden medaille. 
- Extra drie (3) punten per zilveren medaille. 
- Extra één (1) punt per bronzen medaille. 

In het geval dat meer dan twee (2) teams een gelijke score hebben, zal de plaatsbepaling in de  
einduitslag beslist worden door  1) aantal van gouden, zilveren en bronzen medailles door het 
desbetreffende team gewonnen,  2) het aantal van deelnemende tegenstanders, en  3) hogere 
punten in de zwaardere gewichtsklasse. 
 

1 In het teamwedstrijdsysteem wordt de uitslag van elke teamwedstrijd bepaald door de 
resultaten van elk individueel team. 

 
(Verklaring #1) 
Samenvoegen van gewichtsklassen:  
De methode van samenvoeging zal de Olympische gewichtklassen volgen. 
 
(Verklaring #2) 
Teamwedstrijden met acht (8) deelnemers: bij deze wedstrijden zal het team dat vijf of meer overwinningen 
heeft behaald, de winnaar zijn. Wanneer er geen winnaar aangeduid kan worden als gevolg van een gelijke 
score: vier (-4) tegen vier (-4) zal elk team één deelnemer aanwijzen om de beslissende wedstrijd te draaien. In 
deze formule mogen deelnemers niet vervangen worden. 

 
(Interpretatie) 
3     Als in de hierboven vermelde formule een team, dat een meerderheid aan overwinningen heeft behaald  
        voordat alle wedstrijden zijn gehouden, dan moeten in beginsel de overgebleven wedstrijden toch  
        gehouden worden. Indien echter het verliezende team de overige wedstrijden niet wenst te draaien, zal  
        de uitslag van de wedstrijden als verloren, door diskwalificatie, beschouwd worden zonder rekening  te  
        houden met de behaalde resultaten. 
 
(interpretatie) 
4    WTF World Cup Team kampioenschappen zullen worden georganiseerd op basis van de meest recente  
      Permanent Standing Procedure van de World Cup Team kampioenschappen. 
 
 
 
ARTIKEL 7: DUUR VAN DE WEDSTRIJD 
 
1.  Een wedstrijd zal bestaan uit drie (3) ronden van elk twee (2) minuten met een rust van één 
     minuut. In het geval van een gelijke stand aan het einde van de derde ronde, 
     zal er een vierde ronde van twee minuten gevoerd worden als de sudden death ronde, 
     na een rust van een minuut volgend op de 3de ronde.  
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2.  De duur van elke ronde kan worden aangepast naar 1 minuut x 3 ronden, 1 minuut 30 sec  
     x  3 ronden of 2 minuten  x 2 ronden op de beslissing van de technische afgevaardigde voor  
     het betreffende kampioenschap.  
 
 
ARTIKEL 8: LOTING 
 
1.  De loting zal een of twee dagen voor aanvang van de eerste wedstrijd gehouden worden, in 
aanwezigheid van de WTF technische officials en de vertegenwoordigers van de deelnemende 
landen. De methode en de volgorde van de loting zal bepaald  worden door de technische 
afgevaardigde. 

2.  De technische afgevaardigde trekt de loten of zal een afgevaardigde aanstellen om de loten te 
trekken voor een deelnemend land dat niet aanwezig is tijdens de trekking van de loten. 

3.  Een aantal van de atleten kan worden geselecteerd,  gebaseerd op hun rank op de WTF wereld 
ranking lijst. Gedetailleerde richtlijnen zullen worden vastgesteld in de statuten van de wereld 
ranking. 

 
 
ARTIKEL 9: WEGING 
 
1.  De weging van de deelnemers van een bepaalde competitiedag moet voltooid worden op de dag 
voorafgaande aan die competitiedag. 

2.  Tijdens de weging dienen de heren een onderbroek te dragen en de dames een onderbroek en 
een BH. Echter indien een deelnemer dit wenst mag hij/zij naakt gewogen worden. 

3.  Er is in principe maar één weging, echter, een extra weging, binnen de tijdlimiet, wordt toegestaan 
aan elke deelnemer die, bij de eerste weging niet voldeed aan het juiste gewicht. 

4.  Teneinde niet gediskwalificeerd te worden bij de officiële weging zal een weegschaal, identiek aan 
de officiële weegschaal, door de organisatie ter beschikking gesteld worden in de deelnemersruimte 
of in de wedstrijdruimte voor proefweging. 

(Verklaring #1) 
De deelnemers op de dag van de wedstrijd: 
Dat zijn die deelnemers die geregistreerd staan om wedstrijden te draaien op een vooraf, door de WOC of de 
WTF geplande dag. 
 
De dag voorafgaande aan de desbetreffende wedstrijd: 
De tijd voor de weging zal bepaald worden door de WOC en deelnemers zullen geïnformeerd worden  tijdens 
de "head of team" vergadering. De weging zal maximaal twee uur duren. 
 
(Verklaring #2) 
Een aparte ruimte voor de weging zal worden geïnstalleerd voor de mannelijke- en voor de vrouwelijke 
deelnemers. Het geslacht van de officials voor de weging zal hetzelfde zijn als die van de deelnemers. 
 
(Verklaring #3) 
Diskwalificatie tijdens de officiële weging:  
Wanneer een deelnemer gediskwalificeerd wordt tijdens de officiële weging, zal zijn deelnamepunt niet 
worden toegekend. 
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(Verklaring #4) 
Een weegschaal identiek aan de officiële weegschaal:  
De weegschaal voor proefweging moet van hetzelfde type en dezelfde ijking zijn als de officiële weegschaal en 
dit moet door de WOC voorafgaand aan de wedstrijd gecontroleerd worden. 
 
ARTIKEL 10: PROCEDURE VAN DE WEDSTRIJD 
 
1.  Oproep van de deelnemers: 
De naam van de deelnemers moet driemaal afgeroepen worden vanaf dertig (30) minuten voor de 
geplande aanvang van de wedstrijd.  

 
2.  Inspectie van lichaam,  kleding en apparatuur: 
Na te zijn opgeroepen, zullen de deelnemers een lichaam,  kleding en apparatuur inspectie 
ondergaan bij de aangewezen inspectietafel, door de inspecterende functionaris aangewezen door de 
WTF. De deelnemer zal geen enkel teken van afwijzing laten zien en ook geen enkel materiaal dragen 
dat schade kan toebrengen aan de andere deelnemer. 
 
3.  Betreden van de competitieruimte: 
Na de inspectie zal de deelnemer op zijn coachtplaats gaan staan met één coach en een team dokter 
of fysiotherapeut. (indien aanwezig) 
 
 
4.  Procedure voor het begin en na het einde van de wedstrijd: 

1)   Voor de start van de wedstrijd, zal de scheidsrechter de deelnemers roepen d.m.v. 
             Chung en Hung.  De deelnemers zullen de wedstrijdruimte betreden met hun    

hoofdbeschermer stevig onder hun linkerarm geklemd. Als een van de deelnemers niet 
aanwezig of aanwezig  is zonder dat deze volledig gekleed is, met inbegrip van alle 
beschermende uitrusting, uniform, etc op de coach zone tegen de tijd dat de scheidsrechter 
“Chung, Hong”roept, zal hij/zij als teruggetrokken worden geacht en zal de scheidsrechter de 
tegenstander als winnaar verklaren. 

2) De deelnemers zullen naar elkaar kijken en een staande buiging maken op het      
 scheidsrechtersbevel “Cha-ryeot” (attentie) en “Kyeong-rye” (buig). 

              Een staande buiging zal gemaakt worden vanuit een normale staande houding bij  
              “Cha-ryeot”, door de romp voorwaarts te buigen vanaf de heup onder een hoek van meer dan 

30, het hoofd gebogen onder een hoek van meer dan 45. Na het buigen zal de deelnemer 
zijn hoofdbeschermer opzetten. 

      3)   De scheidsrechter zal de wedstrijd starten door de bevelen ”Joon-bi” (klaar), en 
            “Shi-jak” (start). 
      4)   De wedstrijd zal in elke ronde beginnen met het commando “shi-jak ”(start) door de 
             scheidsrechter en eindigen met het commando “keu-man ”(stop) door de 
             scheidsrechter. 

Ook als de scheidsrechter nog niet het commando “keu-man ” heeft gegeven, zal de wedstrijd 
als beëindigd worden beschouwd als de wedstrijd klok is afgelopen. 

      5) Na het einde van de laatste ronde zullen de deelnemers naar hun respectievelijke plaatsen 
terugkeren met het gezicht naar elkaar. De deelnemers zullen hun hoofdbeschermer afnemen 
en een buiging uitwisselen op het bevel van de scheidsrechter “Charyeot” (attentie), “Kyeong-
rye” (buig). De deelnemers zullen, in staande houding, wachten totdat de scheidsrechter de 
beslissing bekend maakt. 
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6)   De scheidsrechter zal de winnaar aanduiden, door zijn eigen hand op te steken aan de 
      zijde van de winnaar. 
7)   De deelnemers trekken zich terug. 
 

5.  Wedstrijdprocedure bij teamwedstrijden 
1)  Beide teams zullen zich, met het gezicht naar elkaar, opstellen volgens de opgegeven 
      volgorde richting de 1ste grenslijn, vanuit de plaats van de deelnemers. 
2)  De procedure voor het begin en na het einde van de wedstrijd zal hetzelfde zijn als in 
     passage 4 van dit artikel. 
3)  Beide teams zullen het wedstrijdperk verlaten en houden zich gereed, op de daarvoor 
     aangewezen plaats, voor de wedstrijd van elke deelnemer. 
4)  Direct na het einde van de laatste wedstrijd stellen de beide teams zich weer op de 
      wedstrijdruimte op, met het gezicht naar elkaar gekeerd. 
5) De scheidsrechter zal de winnaar aanwijzen door zijn eigen hand op te steken aan de zijde van 

het winnende team. 
 

(Verklaring # 1) Team dokter of fysiotherapeut 
Op het moment van indienen van het formulier voor de teamofficials, zullen relevante kopieën en 
vergunningen van teamdokter of fysiotherapeuten -in het Engels geschreven- worden toegevoegd. Na 
verificatie worden de speciale accreditatie kaarten aan de teamdokter of fysiotherapeuten overhandigd. 
Alleen diegene met de juiste accreditatie zal toegang verkrijgen tot de wedstrijdruimte met de coach. 
 
Praktische richtlijn 
In het geval bij gebruik van PSS , zal de scheidsrechter controleren of het PSS systeem en sensor sokken van 
beide deelnemers correct werken. Van dit proces mag afgeweken worden voor een snellere competitie 
management. 
 
 
 
ARTIKEL 11: GEOORLOOFDE TECHNIEKEN EN ZONES 
 
1. Geoorloofde technieken 

1.1)  Vuisttechnieken: technieken toegediend door het gebruik van de stevig gebalde vuist. 

1.2)  Voettechnieken: technieken toegediend door het gebruik van het gedeelte van de voet 
beneden het enkelgewricht. 

2. Geoorloofde zones 
2.1)  Romp: een aanval met de vuist en voettechnieken op de gedeeltes bedekt door de 
lichaamsprotector zijn toegestaan. Echter die aanvallen mogen niet uitgevoerd worden op het 
gedeelte van de ruggengraat. 

    2.2)  Hoofd: het gebied boven het sleutelbeen. Alleen voettechnieken zijn toegestaan. 
 
(Verklaring #1) 
Met de term ”Vuisttechniek”wordt bedoeld een krachtige vuiststoot op de tegenstanders toegestane 
lichaamsbeschermer, gebruik makend van het voorste deel van een stevige gebalde vuist terwijl men de 
stotende arm strekt.  
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(Verklaring #2) 
Voettechnieken: alle technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van het gedeelte van de voet beneden het 
enkelgewricht zijn geldig, terwijl andere technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van het deel van het been 
boven het enkelgewricht, o.a. delen van de schenen of de knie etc., niet toegestaan zijn. In het geval van het 
gebruik van beschermer- en scoring systeem (PSS) zal de positie van sensoren op de sensor sokken worden 
bepaald door de WTF. 
 
(Verklaring #3) 
Romp: de zone bedekt door de lichaamsbeschermer tussen de oksel en het bekken is de geoorloofde 
aanvalszone. Dus de lichaamsbeschermer moet gedragen worden volgens de regel dat de afmeting van de 
lichaamsbeschermer in overeenstemming is met iedere gewichtscategorie en fysieke bouw van iedere 
deelnemer. De deelnemers in dezelfde gewichtscategorie zullen in principe dezelfde maat lichaamsbeschermer 
dragen, of goedgekeurd in uitzonderlijke gevallen door de WTF technische gedelegeerde. 
 
 
 
ARTIKEL 12; GELDIGE PUNTEN. 
 
1.  Geldige scoringszones 
 
     1.1)   Lichaam: het blauwe of rood gekleurde gebied van de lichaamsbeschermer. 
     1.2)   Hoofd: het hele gedeelte boven het sleutelbeen (het hele hoofd met inbegrip van  
               beide oren en de achterkant van het hoofd). 
 
2.  Punten zullen toegekend worden wanneer toegestane technieken, nauwkeurig en krachtig  
     worden uitgevoerd  op de geldige scoringszones van het lichaam en nauwkeurig op de geldige  
     scoringszones van het hoofd.  
 
 
3.  De geldige punten zijn als volgt verdeeld: 
 

 3.1)    Eén (1) punt voor een geldige aanval op de lichaamsbeschermer. 
 3.2)    Twee (2) punten voor een geldige gedraaide trap op de lichaamsbeschermer. 

      3.3)    Drie (3) punten voor een geldige aanval naar het hoofd. 
      3.4)    Vier (4) punten voor een geldige gedraaide trap naar het hoofd. 

  
4.  De wedstrijdscore zal de som zijn van de punten, over drie ronden. 
 
5.  Ongeldig verklaren van punten: wanneer een deelnemer een aanval om te scoren uitvoert  
verenigd met verboden handelingen, zullen de gescoorde punten ongeldig worden verklaard. 
 
(Verklaring #1) 
Nauwkeurig: dit wil zeggen het juiste aspect van een aanvalstechniek, het volledig contact maken binnen de 
grenzen van een geldige scoringszone. 
 
(Verklaring #2) 
Krachtig: 
a.   Lichaamsbeschermer, niet uitgerust met een elektronische sensor: 
      Voldoende kracht wordt gedemonstreerd wanneer het lichaam van de tegenstander, door de kracht  
      van de uitgevoerde techniek, abrupt verplaatst wordt. 
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b.   Bij het gebruik van PSS :  
       De kracht van de uitwerking wordt gemeten door PSS met het niveau  van kracht waarmee punten   
       worden geregistreerd variërend op grond van gewichtsklasse en geslacht. 
 
(Praktische richtlijn) 
Wanneer een deel van de voet het hoofd van de tegenstander raakt, wordt dit beschouwd als een geldig punt. 
 
(Praktische richtlijn) 
Wanneer een deelnemer is aangeslagen door een legale aanval met een geldig punt van de tegenstander , zal 
de scheidsrechter eerst de status van de deelnemer bepalen en besluiten om te tellen of niet. Als de 
scheidsrechter vaststelt dat de deelnemer de wedstrijd niet kan voortzetten, mag de scheidsrechter de 
wedstrijd stoppen en de winnaar door K.O. bekend maken. Wanneer een deelnemer is aangeslagen door een 
legale aanval zonder registratie van geldige punt(en) zal de scheidsrechter de wedstrijd hervatten na het 
controleren van de status van de deelnemer of actie ondernemen in overeenstemming met artikel 19. De 
criteria van “Knock Down” moet in overeenstemming zijn met artikel 17. 
 
 
(Verklaring #3) 
Ongeldig verklaren van een punt: 
Het is een regel dat punten, verworven door ongeoorloofde technieken of acties, niet geldig zijn. In zo'n 
situatie dient de scheidsrechter de ongeldigheid daarvan kenbaar te maken door het punt af te wuiven en de 
daarbij behorende straf toe te kennen. 
 
(Praktische richtlijn) 
In de situatie zoals hierboven aangeduid, moet de scheidsrechter onmiddellijk het commando “Kal-yeo” 
uitspreken en dan zal hij eerst het punt afwuiven en vervolgens de daarbij behorende straf toekennen. 

 
 

 
 
 
ARTIKEL 13: SCORING EN PUBLICATIE 
 
1. Geldige punten dienen onmiddellijk geregistreerd en gepubliceerd te worden. 
 
2. Bij geen gebruik van het elektronische lichaamsbeschermers, zullen geldige punten geregistreerd 
worden door elk jurylid d.m.v. een elektronisch scoringsapparaat of door de punten te noteren op het 
puntenformulier. Punten geregistreerd door het jury`s scoringsapparaat zullen onmiddellijk 
genoteerd worden.  
 
3. Bij het gebruik van PSS 
    3.1)  Geldige punten op het middengedeelte van de romp zullen automatisch geregistreerd 
             worden door de zender in het protector and scoring system. In het geval van een 
             geldig  gedraaide trap op de lichaamsbeschermer, zal het geldige punt automatisch  
             gescoord worden door de zender in het protector and scoring system , terwijl de   
             geldige draai door de jury`s zal worden gescoord. 
     3.2) Geldige punten gescoord op het hoofd of vuiststoten zullen door elk jurylid geregistreerd  
             worden d.m.v. een elektronisch scoringsapparaat of door de punten te noteren op het 
             puntenformulier. Per gedraaide trap naar het hoofd zullen de jury`s drukken voor 
             geldige punten en geldig draai. 
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4. In het geval van het gebruik van drie (3) hoekjuryleden,  gelden punten die zijn gescoord door ten 
    minste twee of meer juryleden terwijl die punten geldig zijn die door drie of meer hoekjuryleden 
    zijn gescoord in het geval van vier (4) hoekjuryleden. 
 
(Interpretatie) 
Het protector and scoring system moeten voldoen aan alle door de WTF gestelde eisen voor de geschiktheid bij 
wedstrijdgebruik, dit om een eerlijke beoordeling mogelijk te maken. 
 
 
(Interpretatie) 
Het grondbeginsel van deze regels is dat punten onmiddellijk toegekend worden. Deze richtlijn moet gevolgd 
worden, ongeacht op welke manier de punten geregistreerd worden. 
 
 
(Verklaring #1) 
Punten moeten direct geregistreerd worden: directe scoring betekent directe toekenning van het punt 
onmiddellijk na het uitvoeren van de scorende techniek. Punten toegekend nadat er enige tijd verlopen is, 
kunnen niet als geldig beschouwd worden. 
 
(Verklaring #2) 
Onmiddellijk geregistreerd en gepubliceerd: een punt toegekend door de juryleden dient onmiddellijk 
gepubliceerd te worden op het scorebord. 
 
(Verklaring #3) 
Indien geen gebruik van het protector and scoring system (PSS): moet al het toekennen van punten  
plaatsvinden naar eigen oordeel van het jurylid. Er dient een apparaat beschikbaar te zijn waarmee elke score 
onmiddellijk doorgegeven kan worden naar het scorebord. Echter: wanneer er geen elektronisch scorebord 
beschikbaar is, moeten punten onmiddellijk op het scoringsformulier van het jurylid genoteerd worden en 
gepubliceerd worden aan het einde van de ronde. 
 
(Verklaring #4) 
In het geval het gebruik van beschermer en scoring systeem: Een (1) punt zal worden toegekend indien dit 
door de zender als een geldig punt wordt erkend en de jury`s het punt niet geven voor een “geldige draaitrap”. 
In het geval de zender het punt niet toekent, kan er geen punt worden gegeven ongeacht de toekenning van 
de jury`s voor een “geldige draaitrap”. 
 
(Praktische richtlijn) 
De juryleden zullen zich houden aan het principe de geldige punten onmiddellijk te noteren, ongeacht 
op welke manier de punten geregistreerd worden. Het toekennen van een punt aan het einde van de 
ronde is een overtreding van deze regel. 
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ARTIKEL 14: VERBODEN HANDELINGEN EN STRAFFEN 
 
 
1.   Straffen voor alle verboden handelingen worden door de scheidsrechter toegekend. 

2.   De straffen zijn onderverdeeld in “Kyong-go” (waarschuwing) en “Gam-jeom” (strafpunt). 
 
3.   Twee “Kyong-go’s” zullen geteld worden als één punt (+1) voor de tegenstander. Echter, de       
      laatste oneven “Kyong-go” zal in de totaalscore niet meegeteld worden. 
 
4.   Een “Gam-jeom” zal geteld worden als één punt (+1) voor de tegenstander. 
 
5.   Verboden handelingen 
 

1)   De volgende handelingen zullen als verboden handelingen worden geclassificeerd,  
      en een “Kyong-go” zal worden toegekend. 

5.1.1. Het overschrijden van de grenslijn. 
5.1.2. Het vermijden of vertragen van het gevecht. 
5.1.3. Vallen. 
5.1.4. Vastpakken, vasthouden of het duwen van de tegenstander. 
5.1.5. Aanvallen onder het middel. 
5.1.6. Kopstoot of aanvallen met de knie. 
5.1.7. Elk deel van het hoofd van de tegenstander raken met de hand. 

              5.1.8. Het uiten van ongewenste opmerkingen of misdragingen van de kant van de  
           deelnemer of de coach. 

      5.1.9. De knie optillen om een geldige aanval te ontwijken of de voortgang van een 
           aanval te verhinderen. 

 

2) De volgende handelingen zullen als verboden handelingen worden geclassificeerd, en een  
“Gam-jeom” zal worden toegekend. 

               5.2.1. Het aanvallen van de tegenstander na het commando “Kal-yeo”. 
 5.2.2. Het aanvallen van de gevallen tegenstander. 

               5.2.3. Het neerwerpen van de tegenstander door het vastpakken van de aanvallende,   
                          zich in de lucht bevindende voet van de tegenstander of door de tegenstander te  
                          duwen met de hand.                                                                                                                                             

 5.2.4. Opzettelijk aanvallen van elk deel van het hoofd  van de tegenstander met de hand. 
 5.2.5. Opzettelijk aanvallen beneden het middel. 
 5.2.6. Een coach of deelnemer onderbreekt de voortgang van de wedstrijd. 

               5.2.7. Gewelddadig of extreme opmerkingen of gedragingen van de kant van de 
                          deelnemer of de coach. 
    5.2.8. Het opzettelijk vermijden van de gevecht. 

 5.2.9. In het geval van gebruik van PSS voor het begin van elke ronde van de wedstrijd, zal de  
            scheidsrechter controleren of er pogingen zijn gedaan om het scoresysteem te  
            manipuleren en/of de gevoeligheid van de Elektronische sokken of enige andere  
            methode. In het geval dat de scheidsrechter opzettelijke manipulatie 
            constateert behoud de scheidsrechter het recht om de desbetreffende deelnemer een  
            Gam- jeom te geven en het recht te behouden de overtredende deelnemer tot 
            verliezer te  verklaren gebaseerd op de mate van ernst van de overtreding. 
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6. Indien een deelnemer opzettelijk weigert te voldoen aan de wedstrijdregels of de opdracht van de 
scheidsrechter, dan kan de scheidsrechter die deelnemer na één (1) minuut tot verliezer door 
bestraffing verklaren. 

 

7. Wanneer een deelnemer acht (8) “Kyong-go” of vier (4) “Gam-jeom” , of elke combinatie van 
Kyong-go en Gam-geom opgeteld tot vier punten krijgt, zal de scheidsrechter de deelnemer tot 
verliezer door strafpunten verklaren. 

 

8. In artikel 14.7, “Kyong-go” en “Gam-jeom” zullen geteld worden in de totaalscore over de drie 
ronden. 

 
9. Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd onderbreekt voor het toekennen van een “Kyong-
go”(waarschuwing) of een “Gam-jeom”(strafpunt) zal de wedstrijd tijd niet doorlopen vanaf het 
moment dat de scheidsrechter het bevel “shi-gan” geeft tot “Kye-sok” bevolen is tot hervatting van 
de wedstrijd. 
 
(Interpretatie) 
Oogmerken voor het vaststellen van verboden handelingen en straffen. 

1. Het beschermen van de deelnemer. 
2. Het zekerstellen van eerlijke wedstrijdleiding. 
3. En het aanmoedigen van geschikte of ideale technieken. 

 
(Verklaring #1) 
Twee “Kyong-go’s” zullen geteld worden als één (1) punt voor de tegenstander. Echter, indien de laatste 
waarschuwing oneven is, zal die niet meegeteld worden in de totaalscore. 
Elke twee (2)“Kyong-go’s” zullen geteld worden als één punt voor de tegenstander ongeacht of de begane 
overtredingen dezelfde of verschillende handelingen zijn, en ongeacht de ronde waarin ze plaatsvinden. 
 
(Verklaring #2) 
Verboden handelingen welke een "Kyong-go” straf tot gevolg hebben. 
 
1.  Het overschrijden van de grenslijn: 

Een“Kyong-go” zal worden toegekend als een deelnemer met  beide voeten de grenslijn 
overschrijdt. Er zal geen “Kyong-go” worden toegekend als de deelnemer de grenslijn overschrijdt 
door een verboden handeling van de tegenstander.  

 
2.  Het vermijden of vertragen van het gevecht: 

Deze handeling behelst tijdrekken zonder de intentie tot aanvallen. De deelnemer die continu een 
niet aanvallende houding vertoont zal een straf ontvangen. Echter, de scheidsrechter zal 
onderscheid maken tussen opzettelijk vermijden en tactische verdediging, en de straf zal niet 
toegekend worden voor tactische verdediging. Als beide deelnemers na vijf (5)seconden nog 
steeds inactief zijn, zal de matscheidsrechter het commando “Fight” geven. Een “Kyong-go” wordt 
gegeven: als beide deelnemers nog steeds inactief zijn 10 seconden nadat het commando hiertoe 
gegeven is of aan een deelnemer als deze zich alleen achterwaarts verplaatst heeft van de 
originele plaats, 10 seconden nadat het commando hiertoe gegeven is. 
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De rug toe keren om de aanval van de tegenstander te ontlopen en moet bestraft worden omdat 
het uitdrukking geeft aan het gebrek aan de “fair play” gedachte en een ernstige verwonding kan 
veroorzaken. Dezelfde straf moet ook gegeven worden aan het vermijden van de aanvallen van de 
tegenstander door beneden het middel te buigen of te bukken. 
 

     Verwonding simuleren wil zeggen het overdrijven van verwonding of aangeven van pijn, in  
     een deel van het lichaam welk niet aan een klap blootgesteld is geweest, met het doel aan   
     te geven dat de techniek van de tegenstander een overtreding zou zijn. Eveneens, het  
     overdrijven van pijn, met het doel de wedstrijdtijd te laten verlopen. In dit geval zal de  
     scheidsrechter aan de deelnemer twee keer binnen vijf (5) seconden interval de aanwijzing  
     geven de wedstrijd te hervatten, en dan zal hij de "Kyong-go” straf geven tenzij de 
     deelnemer zijn/haar aanwijzingen opvolgt. 
 
     Een “Kyong-go” zal worden gegeven aan de deelnemer die de scheidsrechter vraagt om 
     welke reden dan ook de wedstrijd te stoppen (bv. om de positie van de beschermers te  
     herstellen) of zijn /haar coach te vragen voor een video replay. 

 
3.  Vallen: 
     “Kyong-go”zal onmiddellijk worden toegekend in het geval van opzettelijk vallen. Als een 

deelnemer valt als gevolg van verboden handelingen van de tegenstander, dan zal de "Kyong-go” 
straf niet gegeven worden aan de gevallen deelnemer, terwijl straf zal gegeven worden aan de 
tegenstander. In het geval dat een deelnemer valt door een ongelukkig contact met de 
tegenstander, zal  een “Kyong-go”zal toegekend worden bij herhaling van het ongelukkig vallen. 
Voor het onopzettelijk vallen gedurende het uitwisselen van technieken zal geen straf worden 
toegekend. 

 
4.  Grijpen, vasthouden of het duwen van de tegenstander: 

Dit houdt in het grijpen met de handen van enig deel van het lichaam van de tegenstander, van 
het uniform of van de beschermingsuitrusting. Dit houdt ook in het grijpen van de voet of het been 
of het inklemmen van één van beide met de bovenkant van de onderarm. 
Vasthouden houdt ook in het duwen van de schouder van de tegenstander met de hand of arm, 
het lichaam van de tegenstander met de arm omklemmen, met de bedoeling de tegenstander in 
de beweging te hinderen. Indien gedurende de wedstrijd de arm, met het voornoemde doel, 
achter de schouder of de oksel van de tegenstander gebracht wordt, moet er een straf toegekend 
worden. Duwhandelingen omvatten het duwen om de balans van de tegenstander te verstoren 
met het doel voordeel te verwerven in het aanvallen, het duwen met doel het verhinderen van de 
normale uitvoering van technieken door de tegenstander en het duwen met de handpalm, 
elleboog, schouder, romp of hoofd, enzovoort. 

 
5.   Aanvallen onder het middel: 

Deze actie is van toepassing op een aanval op elk gedeelte onder het middel. 
Wanneer een aanval onder het middel veroorzaakt wordt door de ontvanger tijdens een 
uitwisseling van technieken, wordt er geen straf gegeven. Dit artikel is ook van toepassing op 
krachtige trap- of stampbewegingen naar enig deel van de dij, de knie of het scheenbeen, met als 
doel de techniek van de tegenstander te belemmeren. 
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6.  Kopstoot of aanvallen met de knie: 

Dit artikel is van toepassing op een opzettelijke kopstoot of knieaanval op korte afstand van de 
tegenstander. Echter, contact met de knie, dat gebeurt in de volgende situaties, kunnen met dit 
artikel niet bestraft worden: 

- Wanneer de tegenstander plotseling naar voren stormt op het moment dat een trap wordt  
   uitgevoerd. 
- Indien onvermijdelijk of als gevolg van een verschil in afstand bij het aanvallen. 

 
 
 
 
 
 
7.  Het gezicht van de tegenstander raken met de hand: 

Dit artikel houdt in het raken van het gezicht van de tegenstander met de hand (vuist), pols, arm of 
elleboog. Echter, onvermijdelijke acties als gevolg van de onvoorzichtigheid van de tegenstander 
zoals overdadig naar beneden brengen van het hoofd of het onvoorzichtig draaien van het lichaam 
kunnen niet met dit artikel bestraft worden. 

 
8.  Het uiten van ongewenste opmerkingen of misdragingen van de kant van de deelnemer of de 

coach: 
In dit geval bevat ongewenst gedrag ook fysieke acties of een houding welke niet getolereerd 
kunnen worden van een deelnemer of een coach als een amateur sporter of Taekwondo-ka. 
Details van deze acties zijn de volgende: 

- Elke actie welke onderbreking van de voortgang van de wedstrijd tot gevolg heeft. 
- Elke actie of gedraging bij het heftig bekritiseren van de beslissing van de scheidsrechter of  
  elke wedstrijd official door het gebruik maken van niet gereglementeerde methodes. 
- Fysiek of beledigend verbaal gedrag naar de tegenstander of de coach van de tegenstander. 
- Luid of overdreven coachen.  
- Wanneer enig onnodige of ongewenste uitvoering met relatie tot de wedstrijd of elk  
   gedraging tot de wedstrijd zelf welke niet binnen de normale geaccepteerde grenzen is  
   toegestaan. 
 

** Dit artikel staat in relatie tot "Gam-jeom” subartikel 5.2.6. betreffende de mate van de 
     ernst en de opzet van de actie. In ernstige gevallen is subartikel 4 van toepassingen,  
     in minder ernstige gevallen wordt dit sub-artikel toegepast. Indien de minder 
     ernstige gevallen herhaaldelijk worden waargenomen mag subartikel 4 gebruikt worden om 
     dit te bestraffen. Het toepassen van bovenstaande gevallen valt onder het volledige gezag 
     van de scheidsrechter. Wanneer wangedrag wordt begaan door een deelnemer of coach   
     gedurende de rustperiode dan kan de scheidsrechter de straf onmiddellijk uitspreken en die   
     straf zal genoteerd worden bij de resultaten van de volgende ronde. 
  
     De coach zal een “Kyong-go”ontvangen wanneer hij/zij de 1m x1m coachzone verlaat of 
     niet gezeten is op de coach stoel. 
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(Verklaring #3) 
Verboden handelingen welke een "Gam-jeom” straf tot gevolg hebben. 
 

1.  Het aanvallen van de tegenstander na “Kal-yeo”: 
Deze actie is extreem gevaarlijk vanwege de grote waarschijnlijkheid van verwonding van de 
tegenstander. Het gevaar ontstaat vanwege het volgende: 

-    Na “Kal-yeo” kan de tegenstander op dat moment in een situatie van onmiddellijke 
     weerloze toestand verkeren. 
-   Het effect van een techniek welke een deelnemer raakt  na “Kal-yeo” zal groter zijn. Deze 

vormen van agressieve acties naar een deelnemer zijn niet in overeenstemming met de 
geest van Taekwondo competitie. Met deze overwegingen moeten straffen toegekend 
worden voor het opzettelijk aanvallen van de tegenstander na “Kal-yeo” ongeacht de mate 
van uitwerking. “Gam-jeom” straf moet toegekend worden wanneer een deelnemer 
opzettelijk aanvalt of de intentie heeft opzettelijk aan te vallen na “Kal-yeo”. 

 
 
2.  Het aanvallen van de gevallen tegenstander: 

Deze actie is extreem gevaarlijk vanwege de grote waarschijnlijkheid van verwonding van de 
tegenstander. Het gevaar ontstaat vanwege het volgende: 

-    De gevallen tegenstander op dat moment in een situatie van onmiddellijke weerloze 
      toestand verkeert. 
-    Het effect van een techniek welke een gevallen deelnemer raakt zal groter zijn door de 

deelnemers positie. Deze vormen van agressieve acties naar een gevallen tegenstander zijn 
niet in overeenstemming met de geest van Taekwondo en zijn zodoende niet toegestaan in 
Taekwondo competitie. In dit verband moeten sancties worden gegeven voor opzettelijk 
aanvallen van de gevallen tegenstander, ongeacht de mate van impact. Een Gam-jeom 
straf moet ook worden gegeven in het geval een deelnemer pretendeert aan te vallen een 
gevallen tegenstander. 

 
 
3.  Het werpen van de tegenstander door het vastpakken of haken van de aanvallende, zich in de 

lucht bevindende voet van de tegenstander of door het duwen van de tegenstander met de hand 
of actie om de aanval van de tegenstander te verstoren door de voet van de tegenstander, die in 
de lucht is, vast te grijpen of door te duwen met de hand. 

 
 
4.  Het opzettelijk aanvallen van het gezicht van de tegenstander met de hand. Een “Gam-Jeom” straf 

zal gegeven worden naar de persoonlijke mening van de scheidsrechtervoor een van de volgende 
handelingen: 

-  Wanneer het startpunt van de vuist boven de schouder was. 
-  Wanneer de vuistaanval opwaarts geplaatst werd. 
-  Wanneer de aanval vanuit een dichte nabijheid werd gemaakt met het doel een 
    verwonding te veroorzaken, en niet als onderdeel van het uitwisselen van  
    technieken. 

 
5.  Een coach of deelnemer hindert de voortgang van de wedstrijd: 
     -  Wanneer een coach gedurende de wedstrijd de voor de coach bestemde plek verlaat,   
         daardoor een verstoring veroorzakend, of opzettelijk de competitieruimte verlaat. 
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      -  Wanneer een coach zich rond de wedstrijdruimte beweegt met het doel inbreuk te  
         maken op de voortgang van de wedstrijd of met het doel te protesteren tegen de 
         beslissing van de scheidsrechter. 
      -  Wanneer een coach of een deelnemer de scheidsrechterofficials bedreigt of inbreuk  
         maakt op het gezag van de scheidsrechterofficials. 
      -  Wanneer een coach of een deelnemer op een illegale manier protesteert en hiermee de  
         voortgang van de wedstrijd verstoort.  
      - Wanneer deze gedragingen plaatsvinden tijdens de rust door de deelnemer of coach, kan de 
         scheidsrechter onmiddellijk de straf toekennen en deze wordt genoteerd in de volgende ronde. 
 

6.  Gewelddadig of extreme opmerkingen of gedragingen van de kant van de deelnemer of de coach. 
Voor referentie, zie subartikel 5.1.8. van de "Kyong-go” straffen. 

 
 
 
 
7. Opzettelijk ontwijken van de wedstrijd: In het geval dat een deelnemer opzettelijk de rug 
     toekeert en weg stapt van de tegenstander om een aanval te vermijden zal de scheidsrechter  
     een “Gam-jeom” toekennen. Indien de scheidsrechter oordeelt dat de actie het resultaat was 
     van een duidelijk gebrek aan de geest van fair play en sportiviteit, kan de scheidsrechter de 
     deelnemer na de wedstrijd bij de technische gedelegeerde aanmelden voor eventuele verdere  
     sancties. 
 
 
  
(Verklaring #4) 
De scheidsrechter mag de deelnemer tot verliezer verklaren door diskwalificatie: 
De scheidsrechter kan een deelnemer tot verliezer verklaren zonder de optelling van acht (8)     
“Kyong-go” of vier (4) “Gam-Jeom” wanneer de deelnemer of coach de basisprincipes van gedrag in 
Taekwondocompetitie, of de fundamentele principes van de Wedstrijdregels of de aanwijzingen van de 
scheidsrechter veronachtzaamt of schendt. In het bijzonder, wanneer de deelnemer de opzet toont tot 
verwonden of tot het begaan van een flagrante overtreding ondanks de waarschuwende aanwijzingen van de 
scheidsrechter, een dergelijke deelnemer moet onmiddellijk tot verliezer door diskwalificatie verklaard 
worden. 
 
 
(Verklaring #5) 
Wanneer een deelnemer acht (8)“Kyong-go” of vier (4) “Gam-Jeom” ontvangt, zal hij/zij automatisch tot 
verliezer verklaard worden. 
In dit geval moet de scheidsrechter de andere deelnemer tot winnaar verklaren. 
 
 
ARTIKEL 15: SUDDEN DEATH EN BEPALING VAN SUPERIORITEIT 
 
1.  In het geval de winnaar niet kan worden beslist na 3 ronden, wordt een 4e ronde  
     uitgevoerd. 
 
2.  Indien een wedstrijd over gaat in een 4e ronde alle scores en straffen toegekend tijdens de    
     eerste drie (3) ronden worden nietig verklaard, en de beslissing mag alleen worden uitgevoerd    
     door het resultaat van de 4e ronde. 
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3.  De eerste deelnemer die een punt scoort in de extra ronde zal tot winnaar worden verklaard. 
 
4.  In het geval dat geen deelnemer heeft gescoord aan het einde van de vierde ronde, zal de 
     winnaar bepaald worden op basis van superioriteit zoals besloten door de scheidsrechterofficials. 
     De uiteindelijke beslissing zal gebaseerd worden op de criteria voor superioriteit tijdens alleen de    
     vierde ronde. 
 
5.  In het geval van 4 scheidsrechters ( 1 matscheidsrechter en 3 hoekjuryleden) kan de  
     matscheidsrechter de beslissing forceren als de beslissing 2 -2 is onder alle scheidsrechters. 
 
 
 
 
(Verklaring #1) 
Besluit van superioriteit zal gebaseerd zijn op het getoonde initiatief gedurende de 4e ronde. Initiatief wordt 
beoordeeld door technische dominantie van een tegenstander door aanvallende wedstrijdvoering, het groter 
aantal uitgevoerde technieken, het gebruik van meer geavanceerde technieken zowel in moeilijkheid als in 
complexiteit en het tonen van een betere wedstrijdmentaliteit. 
 
(verklaring #2) 
Als een atleet succesvol een hoofdtreffer plaatst voordat zijn tegenstander een lichaamstreffer plaatst die als 
eerst geregistreerd wordt heeft de coach van de atleet die de hoofdtreffer plaatste het recht om een video 
replay aan te vragen. Als de video review jury besluit dat de hoofdtreffer geldig was en sneller dan de 
lichaamstreffer moet de scheidsrechter de lichaamstreffer als ongeldig punt wegwuiven en diegene die de 
hoofdtreffer plaatste tot winnaar verklaren. 
 
(Praktische richtlijn) 
De procedure voor het bepalen van superioriteit zal als volgt zijn: 

1.  Voor aanvang van de wedstrijd zullen alle scheidsrechterofficials de superioriteitskaart met zich 
mee dragen. 

2.  Wanneer de wedstrijd moet worden bepaald door superioriteit zal de scheidsrechter 
“Woo-se-girok” (noteer superioriteit) verklaren. 

3.  Na de verklaring door de scheidsrechter, zullen de juryleden met hun hoofd naar beneden binnen 
tien seconden de winnaar noteren en het hierna overdragen aan de scheidsrechter. 

4.  De scheidsrechter zal de superioriteitskaarten verzamelen en het eindresultaat vastleggen. Daarop 
zal de winnaar bekend gemaakt worden. 

5.  Na het bekend maken van de winnaar, zal de scheidsrechter de superioriteitskaarten aan de 
registratie overhandigen en de registratie zal de superioriteitskaarten afdragen aan de Technische 
Afgevaardigde van de Wereld Taekwondo Federatie 
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ARTIKEL 16: BESLISSINGEN 
 
 
1. Winnen door Knock-out. (KO) 
 
2. Winnen door Referee Stops Contest.  (RSC) 
 
3. Winnen op punten. (PTF) 
 
4. Winnen door punten voorsprong. (PTG) 
 
5. Winnen door sudden death. (SDP) 
 
6. Winnen door superioriteit. (SUP)  
 
7. Winnen door terugtrekking. (WDR) 
 
8. Winnen door diskwalificatie. (DSG) 
 
9. Winnen door bestraffing door de scheidsrechter. (PUN) 
 
 
(Verklaring #1) 
Winnen door Knock-out: 
De scheidsrechter zal deze uitslag bepalen wanneer een deelnemer is neergegaan door een geldige techniek 
niet de wil kan demonstreren de wedstrijd te hervatten bij de tel “Yeo-dul” (acht), en wanneer de 
scheidsrechter beslist dat de deelnemer niet in staat is de wedstrijd te hervatten, deze uitslag mag verklaard 
worden voordat tien seconden zijn verstreken. 
 
(Verklaring #2) 
Referee Stops Contest 
Indien het vastgesteld is door de scheidsrechter of de dokter ( team dokter of officiële dokter) dat een 
deelnemer niet verder kan, de deelnemer niet de wedstrijd kan hervatten zelfs na één minuut hersteltijd of 
wanneer een deelnemer de opdracht van de scheidsrechter om verder te gaan negeert,  zal de scheidsrechter 
de wedstrijd stoppen en de andere deelnemer tot winnaar verklaren. 

 

(Verklaring #3) 
Gewonnen door punten voorsprong: 
In het geval van 12 punten verschil tussen de twee deelnemers op het tijdstip van de voltooiing van de tweede 
ronde en/of  op enig moment tijdens de derde ronde, zal de scheidsrechter de wedstrijd stoppen en verklaart 
de winnaar door punten voorsprong. 
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(Verklaring #4) 
Winnen door terugtrekking:  
De winnaar wordt bepaald door de terugtrekking van de tegenstander: 

 -Wanneer de deelnemer zich uit de wedstrijd terugtrekt door blessure of om andere 
   redenen. 
 -Wanneer een deelnemer de wedstrijd niet hervat na de rustpauze of geen gehoor geeft 
   aan de oproep de wedstrijd te beginnen. 

                -Wanneer de coach de handdoek naar de competitieruimte werpt om opgave van de  
   wedstrijd aan te geven. 

 
 
(Verklaring #5) 
Winnen door diskwalificatie:  
Dit is de uitslag die bepaald wordt doordat de deelnemer niet door de weging komt of wanneer een deelnemer 
de status van deelnemer verliest voordat de wedstrijd begint. 
 
De follow-up van verschillende acties moeten anders zijn met overeenstemming met de reden van 
diskwalificatie. 

(1)  In het geval dat de atleten er niet in geslaagd zijn of niet verschenen zijn op de weging na de loting. 
Het resultaat moet genoteerd worden op het lotingformulier en de informatie  moet worden 
aangeboden aan de technische officials en alle relevante personen. Er zullen geen scheidsrechters 
worden aangesteld voor deze wedstrijd. De tegenstander van de deelnemer die niet door de weging of 
niet verschenen is hoeft niet te verschijnen op het veld om deel te nemen. 

(2) In het geval dat een deelnemer die door de weging is gekomen, maar niet verschijnt bij de coach zone: 
de toegewezen scheidsrechters zullen op hun positie wachten totdat de scheidsrechter de winnaar 
aanwijst. De gedetailleerde procedure is vastgelegd in punt 4.1 van artikel 10 

 
 

 
 
 
(Verklaring #6) 
Winnen door bestraffing door de scheidsrechter:  
Dit is de uitslag, die verklaard wordt door de scheidsrechter na de optelling van acht (8)“Kyong-go” of 4 (4) 
“Gam-Jeom”  of hun combinatie van min vier (4) op grond van artikel 14.7 , of door de beslissing van de 
scheidsrechter op basis van andere bepalingen van artikel 14.6 van de wedstrijdsregels. 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 17: KNOCK-DOWN  
 
1. Wanneer enig deel van het lichaam anders dan de voetzool de grond raakt door de kracht van de  
    door de tegenstander techniek. 
 
2. Wanneer een deelnemer wankelt en laat zien niet de intentie of de vaardigheid te hebben de     
    wedstrijd te vervolgen. 
 
3. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat de wedstrijd niet vervolgd kan worden door de  
    uitwerking, na geraakt te zijn door een legale techniek. 



 30

 
(Verklaring #1)  
Een knock-down: de situatie waarin de deelnemer naar de vloer is gegaan of wankelt of niet in staat is naar 
behoren te voldoen aan de vereisten van de wedstrijd, tengevolge van een aanval. Zelfs bij het ontbreken van 
deze aanwijzingen kan de scheidsrechter de situatie, waarin het tengevolge van het contact gevaarlijk zou zijn 
de wedstrijd te vervolgen of als er enige twijfel bestaat over de veiligheid van een deelnemer, als een knock-
down interpreteren. 

 
ARTIKEL 18: PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN KNOCK-DOWN 
 
1. Wanneer een deelnemer is aangeslagen tengevolge van een reglementaire aanval van de  
    tegenstander, zal de scheidsrechter de volgende maatregelen treffen: 
 
   1.1 De scheidsrechter zal de tegenstander van de aangeslagen deelnemer weghouden, door  
          verklaring van het bevel “Kal-yeo”(stop). 
   1.2 De scheidsrechter zal eerst de status van de aangeslagen deelnemer checken en hardop tellen    
          in de richting van de gevallen deelnemer, vanaf “Ha-nah” (één) tot en met “Yeol” (tien),  
          met telkens één seconde interval en met handgebaren om het verstrijken van de tijd aan te    
          geven. 
   1.3 In geval dat de gevallen deelnemer weer opstaat tijdens het tellen van de scheidsrechter,  
          en de wedstrijd wil vervolgen, zal de scheidsrechter doorgaan met tellen tot en met 
          “Yeo- dul” (acht), voor herstel van de gevallen deelnemer. De scheidsrechter zal daarna 
          beslissen of de deelnemer hersteld is en, indien dat het geval is, de wedstrijd vervolgen  
          door het bevel “Kye-sok” (doorgaan). 
   1.4 Wanneer een deelnemer, die aangeslagen is, bij de achtste tel “Yeo-dul” niet de wil kan 
          laten zien om de wedstrijd te hervatten, zal de scheidsrechter de tegenstander tot 
          winnaar door K.O. verklaren. 
   1.5 Het  tellen zal doorgaan zelfs na het einde van de ronde of na het verstrijken van de  
          wedstrijdtijd. 
   1.6 In het geval dat beide deelnemers aangeslagen zijn, zal de scheidsrechter blijven tellen  
         zolang nog één van de deelnemers onvoldoende hersteld is. 
   1.7 Indien beide deelnemers niet hersteld zijn bij de tiende tel “Yeol”, zal de winnaar bepaald  
         worden door de wedstrijdscore tot aan het moment van de knock-down. 
   1.8 Wanneer er door de scheidsrechter wordt geoordeeld dat een deelnemer onbekwaam is  
          de wedstrijd te vervolgen, kan de scheidsrechter de winnaar bepalen zonder te tellen of  
          tijdens het tellen. 
 
2.  Procedures die gevolgd moeten worden na de wedstrijd: 
Elke deelnemer die de wedstrijd niet kon voortzetten als gevolg van een ernstig letsel op elk deel van 
zijn lichaam kan binnen dertig (30) dagen niet deel nemen aan wedstrijden zonder goedkeuring van 
de WTF Medische voorzitter na het indienen van een verklaring door een dokter aangesteld door de 
relevante Nationale Federatie. 
 
 

 (Verklaring #1) 
De aanvaller weghouden: in deze situatie zal de tegenstander, die nog staat, naar zijn startplaats terugkeren. 
Echter, wanneer de gevallen deelnemer op of vlak bij de startplaats van zijn tegenstander ligt, zal die 
tegenstander wachten bij de attentielijn recht voor de plaats van de stoel van zijn/haar coach. 
 



 31

(Praktische richtlijnen) 
De scheidsrechter moet doorlopend voorbereid zijn op het zich plotseling voordoen van een knock-down of 
een situatie waarin de deelnemer wankelt, welke gewoonlijk gekenmerkt wordt door een krachtige aanval, 
samen met een gevaarlijke uitwerking.  
 
(Verklaring #2) 
In het geval dat een aangeslagen deelnemer opstaat tijdens het tellen van de scheidsrechter en de wedstrijd 
wil vervolgen: 
het eerste doel van het tellen is het beschermen van de deelnemer. Zelfs wanneer de deelnemer de wedstrijd 
wil vervolgen voordat er tot en met acht geteld is, moet de scheidsrechter tot en met “Yeo-dul” (acht) tellen 
alvorens de wedstrijd te hervatten. Het tellen tot en met “Yeo-dul” is verplicht en kan door de scheidsrechter 
niet veranderd worden. 
 
* Tellen van één tot en met tien: Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-hop, Yeol. 
 
(Verklaring #3) 
De scheidsrechter zal dan bepalen of de deelnemer hersteld is en, zo ja, de wedstrijd herstarten door het bevel 
“Kye-sok”: 
De scheidsrechter moet zekerheid hebben over de bekwaamheid van de deelnemer de wedstrijd te vervolgen 
terwijl hij/zij telt tot acht. De uiteindelijke bevestiging van de conditie van de deelnemer na de achtste tel is 
slechts formeel, en de scheidsrechter dient daarom geen onnodige tijd te laten verlopen alvorens de wedstrijd 
te hervatten. 
 
 
 
 
(Verklaring #4) 
Wanneer een deelnemer, die aangeslagen is, niet de wil toont de wedstrijd te hervatten bij de achtste tel, 
“Yeo-dul”, zal de scheidsrechter de andere deelnemer, na het tellen tot en met “Yeol”, tot winnaar door  K.O. 
verklaren: de deelnemer toont de wil, tot het voortzetten van de wedstrijd aan, door dit duidelijk meerdere 
malen, met gebalde vuisten, in gevechtshouding aan te geven. 
 
Wanneer de deelnemer deze handeling  niet kan tonen bij de achtste tel “Yeodul” (acht), moet de 
scheidsrechter de andere deelnemer tot winnaar verklaren na eerst “A-hop” en “Yeol” geteld te hebben. 
Het aangeven door te willen gaan na de achtste tel “Yeodul” (acht), kan niet als geldig beschouwd worden. 
 
Zelfs wanneer de deelnemer aangeeft door te willen gaan bij de tel “Yeodul” (acht), kan de scheidsrechter 
doorgaan met tellen en mag hij de wedstrijd beëindigd verklaren indien hij/zij oordeelt dat de deelnemer 
onbekwaam is de wedstrijd te hervatten. 
 
 
(Verklaring #5) 
Indien een deelnemer is neergegaan door een krachtige klap en wiens conditie gevaarlijk lijkt te worden, kan 
de scheidsrechter het tellen onderbreken en eerste hulp inroepen of dit doen samen met het tellen. 
(jurisprudentie) 
 
(Praktische richtlijn) 
I    De scheidsrechter moet geen extra tijd verspillen aan het bevestigen van het herstel van de 
     deelnemer na de tel “Yeo-dul” (acht), als gevolg van het verzuim om de toestand van de deelnemer  
     te observeren tijdens het tellen. 
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II   Indien de deelnemer duidelijk herstelt voor de tel “Yeo-dul” en de wil toont door te gaan en de  
     scheidsrechter kan duidelijk de conditie van de deelnemer bepalen, doch de hervatting wordt  
     verhinderd door het gewenst zijn van medische behandeling, moet de scheidsrechter eerst de  
     wedstrijd hervatten met het bevel“Kye-sok” en onmiddellijk daarna de declaratie “Kal-yeo” en 

“Kye-shi”, en daarna de procedures van Artikel 19 volgen. 
  

 
 
 
ARTIKEL 19: PROCEDURES BIJ ONDERBREKING VAN DE WEDSTRIJD 
 
1     Wanneer een wedstrijd gestopt moet worden als gevolg van de verwonding van een of  
       beide deelnemers, moet de scheidsrechter de maatregelen treffen zoals onder   
       beschreven. Terwijl in geval van een situatie die rechtvaardigt tot onderbreking van de       
       wedstrijd voor een reden anders dan een blessure, dan zal de scheidsrechter “Shi-gan  
       (tijd)” verklaren om de wedstrijd te stoppen en “Kye-sok (doorgaan)” verklaren om de 
        wedstrijd te laten vervolgen 
1.1  De scheidsrechter zal de wedstrijd onderbreken door het geven van het bevel 
        “Kal-yeo” en de tijdwaarnemer opdracht geven de tijd te onderbreken door het bevel 
        “Kye-shi” (onderbreek). 
1.2  De scheidsrechter staat de deelnemer een minuut toe om eerste hulp te ontvangen door de  
        teamdokter of bij het ontbreken van een teamdokter, de commissiedokter 
1.3  De deelnemer die niet de wil toont na één minuut de wedstrijd te vervolgen, zelfs in het 
        geval van een lichte blessure, zal tot verliezer verklaard worden door de scheidsrechter. 
1.4  In het geval dat hervatting van de wedstrijd onmogelijk is na één minuut, zal de deelnemer  
        die de blessure veroorzaakt heeft door een verboden handeling, als die bestraft moet  
        worden met “Gam-jeom”, tot verliezer verklaard worden. 
1.5  In het geval dat beide deelnemers aangeslagen zijn en niet in staat zijn de wedstrijd te  
        vervolgen na één minuut, dan zal de winnaar bepaald worden aan de hand van de punten  
        behaald voordat de blessures plaatsvonden. 
1.6  Wanneer geoordeeld wordt dat de gezondheid van een deelnemer in gevaar is, door het  
        verliezen van het bewustzijn en wiens conditie gevaarlijk lijkt na een knock down, zal de 
        scheidsrechter onmiddellijk de wedstrijd onderbreken en opdracht geven tot het  
        toedienen van eerste hulp door de commissie dokter of de WTF Medische voorzitter. De 
        scheidsrechter zal de deelnemer, die de blessure veroorzaakt heeft, tot verliezer verklaren  
        indien het wordt geoordeeld dat de blessure het gevolg is van een verboden aanval, die   
        bestraft moet worden met “Gam-jeom”, of in het geval geoordeeld wordt dat de aanval niet 
        bestraft moet worden met “Gam-jeom”, zal de winnaar bepaald worden op basis van de score  
        van de wedstrijd voor het onderbreken van de tijd. Echter de scheidsrechter zal de   
        geblesseerde deelnemer vragen om de wedstrijd voort te zetten als de WTF Medische 
        voorzitter of commissie dokter bevestigen dat de blessure niet significant is en de wedstrijd  
        kan worden voortgezet. De geblesseerde deelnemer kan tot verliezer worden verklaart  door 
        RSC als hij/zij weigert de wedstrijd voort te zetten ondanks het advies van de WTF Medische  
        voorzitter of commissie dokter. 
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       Maar de scheidsrechter zal de geblesseerde deelnemer vragen door te gaan met de wedstrijd als  
       de dokter of de WTF medische persoon bevestigt dat de blessure niet van dien aard is dat de   
       wedstrijd niet door kan gaan. De geblesseerde deelnemer kan als verliezer verklaart worden  
       door RSC als hij of zij weigert gehoor te geven aan het advies van de dokter of de WTF medische  
       persoon. 
  
 
(Verklaring #1) 
Wanneer de scheidsrechter bepaalt dat de wedstrijd niet kan worden voortgezet tengevolge van een blessure 
of enig ander noodgeval, kan de scheidsrechter de volgende maatregelen treffen: 
I     Indien de situatie kritiek is zoals een deelnemer die het bewustzijn verliest of een ernstige blessure heeft 

opgelopen en spoed geboden is, moet eerste hulp onmiddellijk verleend worden en moet de wedstrijd 
beëindigd worden. In dit geval zal het resultaat van de wedstrijd als volgt bepaald worden: 
- De veroorzaker zal tot verliezer verklaard worden indien het resultaat het gevolg was van een 

verboden actie die bestraft moet worden met “Gam-jeom”. 
- De uitgeschakelde deelnemer zal tot verliezer verklaard worden indien het resultaat het gevolg was 

van een geldige actie of door toevallig, onvermijdbaar contact. 
- Indien het resultaat niet gerelateerd was aan het wedstrijdverloop zal de winnaar bepaald worden 

door de wedstrijdscore vóór het onderbreken van de wedstrijd. 
Indien de onderbreking voor het einde van de eerste ronde plaatsvindt, zal de wedstrijd ongeldig 
verklaard worden. 
 

(Verklaring #2) 
(praktische richtlijnen) 
De scheidsrechter moet de medisch verantwoordelijke voor de tweede keer de mogelijkheid geven van 1 
minuut om de geblesseerde deelnemer te behandelen en om zijn advies vragen of de geblesseerde deelnemer 
door kan gaan met de wedstrijd of niet. 
 
 
 
 
II    Wanneer de blessure niet ernstig is, kan de noodzakelijke behandeling ontvangen binnen één minuut na de 

verklaring van “Kye-shi”. 
-             Toestemming voor medische behandeling: wanneer de scheidsrechter bepaalt dat medische hulp 

noodzakelijk is, kan hij/zij opdracht geven tot medische behandeling door de officiële arts. 
- Bevel de wedstrijd te hervatten: het is de beslissing van de matscheidsrechter na het consulteren 

van de dokter of de deelnemer al dan niet  in staat is de wedstrijd te hervatten. 
De scheidsrechter kan te allen tijde de deelnemer opdracht geven de wedstrijd binnen één minuut 
te hervatten. De scheidsrechter kan elke deelnemer, die de opdracht de wedstrijd te hervatten niet 
opvolgt, tot verliezer verklaren. 

     -               Terwijl de deelnemer medische behandeling ontvangt of aan het herstellen is, zal de  
       scheidsrechter veertig (40) seconden na het bevel “Kye-shi” hardop het verlopen van  
       de tijd met een interval van vijf seconden aangeven. Wanneer de deelnemer niet naar  
        het startpunt terug kan keren aan het einde van de periode van één minuut, moet de  
                     uitslag van de wedstrijd gegeven worden. 
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      -              Na de verklaring “Kye-shi” zal de één minuut tijdsinterval strikt nageleefd worden, ongeacht 
                     of de officiële arts beschikbaar is. Echter wanneer behandeling van de arts vereist is en deze  
                     afwezig is of een aanvullende behandeling nodig is, kan de één minuut tijdslimiet, naar het 
                     oordeel van de scheidsrechter worden opgeschort. 

- Indien het hervatten van de wedstrijd na één minuut onmogelijk is, zal de uitslag van de wedstrijd 
bepaald worden conform onderdeel I van dit artikel. 

 
 
III    Indien beide deelnemers onbekwaam raken en niet in staat zijn na één minuut de wedstrijd te 
        hervatten of indien zich kritieke omstandigheden voordoen, wordt het wedstrijdresultaat bepaald 
        conform de volgende criteria: 

- Indien dit resultaat het gevolg is van een verboden handeling die bestraft moet worden met “Gam-
jeom” voor één deelnemer, dan zal die persoon de verliezer zijn. 

- Indien dit resultaat niet gerelateerd is aan een verboden handeling die bestraft moet worden met 
“Gam-jeom”, dan zal de uitslag van de wedstrijd bepaald worden door de wedstrijdscore, op het 
moment van het onderbreken van de wedstrijd. 
Echter, indien de onderbreking zich voordoet voor het einde van de eerste ronde, zal de wedstrijd 
ongeldig verklaard worden en zal de WOC een geschikt tijdstip bepalen om de wedstrijd opnieuw te 
laten plaatsvinden. Indien, op het gekozen tijdstip van herstarten, één der deelnemers nog steeds 
niet in staat is om te strijden zal deze deelnemer als teruggetrokken beschouwd worden. 

- Indien dit resultaat het gevolg is van verboden handelingen die bestraft moeten worden met “Gam-
jeom” voor beide deelnemers, dan verliezen beide deelnemers. De deelnemer die de wedstrijd niet 
kan hervatten, zal worden geacht zich uit de wedstrijd te hebben teruggetrokken. 

 
 
(Verklaring #2) 
De situaties, buiten de hierboven beschreven procedures, die onderbreking van de wedstrijd rechtvaardigen, 
dienen als volgt behandeld te worden: 
1. Wanneer oncontroleerbare omstandigheden onderbreking van de wedstrijd vereisen, zal de 

scheidsrechter de wedstrijd opschorten en de aanwijzingen van de Wedstrijd Organisatie volgen. 
2. Indien de wedstrijd onderbroken is na het voltooien van de tweede ronde, zal de wedstrijd bepaald 

worden volgens de wedstrijdscore op het moment van onderbreking, indien de wedstrijd niet voltooid 
kan worden. 

3. Indien de wedstrijd onderbroken is voor het beëindigen van de tweede ronde zal, in principe, een 
nieuwe wedstrijd gedraaid worden over drie volledige ronden. 

 
De scheidsrechter moet de WTF Medische voorzitter of de commissie dokter erbij roepen voor de 
tweede keer van een minuut behandeling en het advies vragen van de WTF Medische voorzitter of de 
commissie dokter of de geblesseerde deelnemer in staat is om de wedstrijd al dan niet voort te 
zetten. 
 
 
ARTIKEL 20: TECHNISCHE OFFICIALS 
  
1.  Technisch Afgevaardigde (TD)  
     1.1  Kwalificatie: de voorzitter van WTF Technical Comité dient als TD op de WTF 

gepromote kampioenschappen behalve de WTF Taekwondo Poomsae 
kampioenschappen en WTF Para kampioenschappen. In het geval van afwezigheid van de 
voorzitter van WTF Technical Comité kan de WTF voorzitter een TD benoemen op  
aanbeveling van de WTF secretaris-generaal 
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     1.2   Taken: de TD is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de WTF wedstrijdregels correct  
             worden toegepast en zit voor tijdens de “head of team”meeting en de loting. De TD 

keurt het resultaat van de loting, weging en de wedstrijden voor deze officieel worden.  
De TD heeft het recht om definitief te besluiten over het wedstrijdveld en algemene  
technische zaken over wedstrijden samen met wedstrijd supervisie comité. De TD zal  
definitief besluiten maken over alle aangelegenheden met betrekking tot wedstrijden die 
 niet beschreven zijn in het wedstrijd reglement. De TD zal als voorzitter fungeren van de  
wedstrijd supervisie comité.    
 
 
 
 

2.  Wedstrijd Supervisie Comité (CSB) leden 
      2.1  Kwalificatie: CSB leden worden benoemd door de WTF president op aanbeveling van 
             de secretaris-generaal en beschikken over voldoende ervaring en kennis van taekwondo 
             wedstrijden. 
      2.2  Samenstelling: De CSB zal bestaan uit een voorzitter en niet meer dan 6 leden tijdens 
              WTF gepromote kampioenschappen. Voorzitters of leden van de WTF Games comité,WTF  
              Scheidsrechters comité en WTF Medische Commissie en WTF Atleet Commissie worden 
              opgenomen in CSB als ex-officio leden. De samenstelling kan- indien nodig- worden 
              aangepast door de President 
      2.3 Taken: De CSB assisteert de TD in zaken van de wedstrijden en technieken en zorgen 
             dat de wedstrijden in overeenstemming met het schema verlopen. De CSB zal de  
             prestaties van de video reviewjury en de scheidsrechters evalueren. De CSB zal  
             gelijktijdig als Buitengewoon Sanctie Comité optreden tijdens de wedstrijden met  
             betrekking tot de zaken van de wedstrijd management. 
 
 3. Review Jury (RJ)  
     3.1 Kwalificatie: de RJ zal aangesteld worden door de WTF president op 
           aanbeveling van de WTF scheidsrechter voorzitter en “S” of “1”klasse Internationaal      
           Scheidsrechter zijn. 
     3.2 Samenstelling: een (1) RJ en een (1) assistent voor de RJ zullen aangesteld worden per  
            veld. 
     3.3 Taken: de RJ beoordeeld een video review en informeert de scheidsrechter  
            binnen een (1) minuut over het besluit. 
 
4.  Scheidsrechters Officials 
      4.1 Kwalificatie: houders van het Internationaal Scheidsrechtersdiploma,  
              geregistreerd door de WTF.   
      4.2. Plichten 
              4.2.1   Scheidsrechter 

    4.2.1.1 De scheidsrechter zal de leiding hebben over de wedstrijd. 
    4.2.1.2 De scheidsrechter zal de bevelen “Shi-jak”, “Keu-man”, “Kal-yeo”, “Kye-sok” en     
                  “Kye-shi”, “Shi-gan”winnaar en verliezer, strafpunten, waarschuwingen en    
                  terugtrekking aangeven. Alle verklaringen van de scheidsrechter zullen  
                  plaatsvinden nadat de resultaten bevestigd zijn. 
    4.2.1.3  De scheidsrechter zal het recht hebben onafhankelijk beslissingen te nemen in  
                   overeenstemming met de voorgeschreven regels. 
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    4.2.1.4  In principe zal de matscheidsrechter geen punten toekennen. Hoewel, als een van     
                  de hoekjuryleden zijn/haar hand opsteekt omdat een punt niet was gescoord, dan    
                  zal de matscheidsrechter de hoekjuryleden consulteren. Als blijkt dat twee  
                  hoekjuryleden verzoeken tot wijzigen van het oordeel, moet de scheidsrechter dit  
                  accepteren en de uitspraak corrigeren ( in het geval 1 scheidsrechter en 3    
                  juryleden) .De scheidsrechter heeft het recht om de beslissing te forceren indien de 
                  mening van de juryleden zijn verdeelt in 2-2 (in het geval van 1 scheidsrechter en 4  
                  juryleden) als twee voor een punt gedrukt hebben en twee niet, dan heeft de 
                  scheidsrechter de bevoegdheid de beslissing forceren, als het een punt is. 

           4.2.1.5   In geval van een gelijkstand of puntloze wedstrijd, zal de beslissing van  
                                superioriteit door alle scheidsrechterofficials genomen worden na het einde van de  
                                vierde ronde in overeenstemming met artikel 15 

       
        4.2.2 Juryleden 
          4.2.2.1  De juryleden zullen de geldige punten onmiddellijk aangeven. 
          4.2.2.2  De juryleden zullen naar eer en geweten hun mening kenbaar maken, wanneer dit  
                        door de scheidsrechter gevraagd wordt. 
           4.2.3    Technische Assistent 
           4.2.3.1 TA houdt toezicht op het scorebord tijdens de wedstrijd of de scoring, sancties en  
                         timing correct gepubliceerd worden en ten aanzien hiervan onmiddellijk de  
                         scheidsrechter van deze problematische kwestie op de hoogte stellen. 
           4.2.3.2 TA deelt de scheidsrechter mee van het starten en stoppen van de wedstrijd in  
                         nauw contact met de systeembeheerder en recorder.  
           4.2.3.3 TA registreert handmatig alle scores, straffen en IVR resultaten op het  
                         wedstrijdformulier.       

 
    4.3   Samenstelling van scheidsrechtersteams  per veld. 
             4.3.1 Bij gebruik van protector en scoring systeem  zal het scheidsrechtersteam 
                       Bestaan uit een (1) scheidsrechter en drie (3) jury’s.  
 
  4.4.   Aanstelling van scheidsrechterofficials 
            4.4.1 De aanstelling van de scheidsrechters en juryleden zal plaatsvinden nadat het  
                wedstrijdschema is vastgesteld. 
            4.4.2   Scheidsrechters en juryleden met dezelfde nationaliteit als die van één der 

twee deelnemers zullen niet aangesteld worden voor die wedstrijd. 
Echter, een uitzondering kan gemaakt worden voor de juryleden wanneer het 
aantal scheidsrechterofficials niet toereikend is. 

 
  4.5   Verantwoordelijkheid voor de beslissingen. 

Beslissingen genomen door de scheidsrechters en juryleden zullen definitief zijn 
en zij zullen voor de inhoud van deze beslissingen verantwoordelijkheid dragen 
tegenover de arbitragecommissie. 
 

  4.6   Uniform van de scheidsrechters en de juryleden 
    4.6.1 De scheidsrechters en juryleden zullen het uniform dragen dat voorgeschreven 

 is door de WTF. 
    4.6.2 De scheidsrechtersofficials zullen geen zaken, die de wedstrijd zouden kunnen 

belemmeren dragen of meenemen in de wedstrijdruimte. Gebruik van mobiele 
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telefoons door de scheidsrechtersofficials in het wedstrijdveld kan worden beperkt, 
indien nodig. 

 
5.  Registratie: de registratie zal de tijd bijhouden van de wedstrijd en periodes van time-out, 
onderbreking en eveneens de toegekende punten en/of de straffen noteren en publiceren. 
 
(Interpretatie) 
De details van de officials kwalificaties, plichten, organisatie, enzovoorts zullen de WTF-Regels ten aanzien van 
de Administratie van Internationale Scheidsrechters volgen. 

(Interpretatie) 
De technische afgevaardigde mag in samenspraak met de arbitragecommissie een scheidsrechterofficial 
vervangen of bestraffen in het geval de scheidsrechterofficials verkeerd zijn ingedeeld, of wanneer er 
geoordeeld is dat één van de ingedeelde scheidsrechterofficials zich oneerlijk tijdens de wedstrijd gedragen 
heeft of ongerechtvaardigde fouten maakt. 
 
(Praktische richtlijn) 
In het geval dat elk jurylid verschillende scores toekent respectievelijk voor een legale aanval op het gezicht 
bijvoorbeeld: één jurylid geeft één punt, een ander jurylid geeft twee punten en het laatste jurylid geeft geen 
punt voor een legale aanval op het gezicht, en er geen punt wordt herkend als een geldig punt , of in het geval 
dat de recorder fouten in de timing, scoring of straffen maakt mag ieder van de jury`s wijzen op de vergissing 
en vragen om bevestiging tussen de jury`s. Dan zal de scheidsrechter “Shi-gan (tijd)” verklaren om de wedstrijd 
te stoppen en juryleden bijeen roepen om een uitspraak te vragen. Na de discussie moet de scheidsrechter de 
uitkomst bekend maken. In het geval een coach  een video review aanvraagt voor hetzelfde geval als 
waarvoor een van de jury’s een meeting tussen de scheidsrechters vraagt, zal de scheidsrechter eerst de 
jury’s bijeen roepen vóór het aannemen van de kaart van de coach. Mocht besloten worden dat het besluit 
gecorrigeerd dient te worden, zal de coach op zijn plaats blijven zitten zonder zijn video review quota te 
gebruiken. Indien de coach blijft staan en verzoekt om een video review, zal de scheidsrechter de kaart 
aannemen. Dit artikel wordt ook toegepast in het geval dat de scheidsrechter een fout maakt bij de 
beoordeling van Knock-down, en de juryleden mogen hun verschil van mening aan de scheidsrechter bekend 
maken terwijl de scheidsrechter “Shet” (drie) of “Neht” (vier) telt. 
 
 
ARTIKEL 21: INSTANT VIDEO REPLAY 
 
1 In het geval dat er een bezwaar is op een beslissing van de scheidsrechters tijdens de  

wedstrijd, kan de coach de matscheidsrechter verzoeken voor een onmiddellijke terugblik op 
de video replay. 

 
2 Als de coach zich beroept, zal de matscheidsrechter naar de coach gaan en naar de reden van 

het beroep vragen. De omvang van het beroep van de video replay is beperkt tot fouten van 
de matscheidsrechter in toepassingen van de wedstrijdregels, punten gescoord door de jury`s 
en bestraffing. Er wordt geen beroep toegestaan indien er enige punten door voet of vuist 
aanvallen op de lichaamsbeschermer worden verkregen ongeacht het gebruik van PSS. De 
reikwijdte van de aanvraag van de video replay is beperkt tot de enige actie die heeft plaats 
gevonden binnen vijf (5) seconden vanaf het moment van het verzoek van de coach. Als de 
coach de blauwe of rode kaart opsteekt met het verzoek voor een video replay, zal onder alle 
omstandigheden ervan worden uitgegaan dat de coach zijn of haar beroep heeft gebruikt. 
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3 De scheidsrechter zal de review jury verzoeken om de video replay te beoordelen. De review 
jury die niet van dezelfde nationaliteit is als een van de deelnemers, zal de videoreplay 
bekijken. 

 
4 Na het beoordelen van de video replay zal de review jury de matscheidsrechter binnen een (1) 

minuut na het ontvangen van het verzoek informeren over de definitieve beslissing. 
 
5 Elke coach wordt toegewezen met een (1) kans op beroep per wedstrijd. Als het beroep 

is toegewezen en het punt is gecorrigeerd, behoudt de coach het aantal mogelijkheden tot 
beroep op de betreffende wedstrijd.  

 
6 In het verloop van een (1) kampioenschap is er geen limiet aan het aantal beroepen die  

een coach kan maken per deelnemer. Echter, als een coach een bepaald aantal  beroepen 
gedaan heeft voor een deelnemer die zijn afgewezen, verliest hij het recht op elk volgend 
beroep. Gebaseerd op de grootte en niveau van het kampioenschap, mag de technisch 
gedelegeerde het aantal verzoeken bepalen tussen een (1) en drie (3) per kampioenschap. 

 
7 De beslissing van de review jury is definitief; verdere beroepen tijdens de wedstrijd of 

protesten na de wedstrijd, worden niet geaccepteerd. 
 
8 In het geval dat er een duidelijke foutieve beslissing is bij de identificatie van de deelnemer of 

fouten in het scoring systeem, kan een van de scheidsrechter officials verzoeken om een 
review en de beslissing corrigeren op elk moment tijdens de wedstrijd. Zodra de 
scheidsrechters de wedstrijdruimte hebben verlaten, is het voor iedereen niet meer mogelijk 
om een review te verzoeken of om de beslissing te wijzigen. 

 In de laatste 10 seconden van de 3de ronde en gedurende de hele sudden death ronde kan 
ieder van de hoek scheidsrechters om een video replay vragen om de uitslag op het scorebord 
te corrigeren wanneer een coach geen quota meer heeft.  

 
 
9 In het geval van een toegekend beroep, zal de Wedstrijd Supervisie Commissie een  
 onderzoek instellen naar de wedstrijd aan het einde de competitie en zal indien nodig 

 disciplinaire acties onder nemen tegen de betreffende scheidsrechters. 
 
10 In de laatste 10 seconden van de derde ronde en in elk moment van de sudden death ronde,  

kan elk van de juryleden verzoeken om herziening en correctie van scoring indien een coach 
geen appealquota meer heeft.   

 
11 Indien tijdens het toernooi geen instant video opname mogelijkheden zijn zullen de 

      volgende protestprocedures gevolgd worden. 
11.1  In het geval dat er een bezwaar is tegen een scheidsrechtersbeslissing, legt een  
          officieel afgevaardigde van het team een verzoek tot herziening van de beslissing 
          (protest formulier) voor tezamen met het niet terug te vragen bedrag van US$200,00 bij de  
           wedstrijd supervisie commissie (protest commissie) binnen 10 minuten na de betreffende  
           wedstrijd. 
 
 
11.2  De beraadslaging over het verzoek zal plaatsvinden zonder die leden met dezelfde  
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          nationaliteit als een van beide betreffende deelnemers en het besluit van de beraadslaging  
          zal gemaakt worden op beslissing van de meerderheid. 

       11.3  De leden van de protest  commissie (Wedstrijd Supervisie Commissie) mogen de  
          scheidsrechters officials oproepen voor bevestiging van de gebeurtenissen. 
11.4  Het besluit van de protest commissie (Wedstrijd Supervisie Commissie) is definitief en  
          verdere protesten zijn niet mogelijk. 
11.5  De besluitvorming procedures zijn als volgt: 

11.5.1  Een coach of het hoofd van het team van het protesterend land zal worden toe- 
             gestaan om een korte mondelinge presentatie te geven aan de raad van arbitrage  
             ter ondersteuning van hun standpunt. De coach of het hoofd van het team van het  
             responderende land zal worden toegestaan om een korte weerlegging te  
             presenteren. 
11.5.2  Na het bekijken van het protest formulier zal  de wedstrijd van het protest worden  
              vervolgt conform het criterium “aanvaardbaar “ of” niet-aanvaardbaar”. 
11.5.3  Indien nodig, kan de protest commissie naar de mening van de scheidsrechter of de  
              jury vragen. 
11.5.4 Indien nodig, kan de protest commissie het bewijsmateriaal voor de beslissing, zoals 
             geschreven of met video opgenomen gegevens bezien. 
10.5.5  Na de beraadslaging zal de commissie een geheime stemming houden om tot een  
              meerderheids beslissing te komen. 
11.5.6  De voorzitter maakt een rapport op met de uitkomst van het besluit en zal deze  
              publiekelijk bekend maken. 
 
 
11.5.7 Het proces volgend op de beslissing: 

11.5.7.1  Fouten in het bepalen van het wedstrijdresultaat, fouten gemaakt in het  
                 berekenen van de wedstrijdscore of misidentificeren van een deelnemer zal  
                 resulteren in het omkeren van het resultaat. 
11.5.7.2  Fouten in toepassen van de regels: wanneer het is vastgesteld  

                                     door de commissie dat de scheidsrechter een duidelijke fout heeft gemaakt in  
                        het toepassen van de wedstrijd regels, zal de uitkomst zal worden gecorrigeerd  
            en de scheidsrechter zal worden bestraft. 

11.5.7.3  Fouten in feitelijke beoordeling: wanneer de commissie beslist 
                                     dat er een duidelijke fout is gemaakt in een feitelijke beoordeling van de zaken  
                                     zoals de impact van een techniek, de ernst van een actie of gedraging, timing  
                                     van een actie in relatie tot een opdracht of zone, zal de beslissing  niet  
                                     veranderd worden en de officials waarvan vastgesteld is dat ze de fout hebben  
                         gemaakt zullen bestraft worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 22 Sancties 
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1    De President of de Secretaris Generaal van de WTF of de Technisch Afgevaardigde mag de 

Bijzondere Strafcommissie bijeenroepen tot overleg verzoeken wanneer één van de volgende 
gedragingen zijn begaan door een coach of een deelnemer een official of ieder aangesloten 
deelnemer van het organiserend land. 
1.1 Inbreuk maken op het management van de wedstrijd. 

       1.2 De toeschouwers opwinden of het verspreiden van valse geruchten. 
 
2 De Buitengewone Strafcommissie kan de betrokkene oproepen voor bevestiging van de 

gebeurtenis. 
 
3    Wanneer gerechtvaardigd, zal de Buitengewone Strafcommissie beraadslagen over de zaak en 
      onmiddellijk disciplinaire actie ondernemen. Het resultaat van de beraadslaging zal bekend  
      gemaakt worden aan het publiek en schriftelijk gemeld worden met relevante feiten en  
      rationalisering aan de WTF President of de Secretaris Generaal achteraf. 
 
 
4    De beslissing van de disciplinaire actie kan variëren afhankelijk van de mate schending. 
 De volgende sancties kunnen worden toegekend aan atleten, teamofficials, Nationale bond 

officials en Nationale bonden. 
-Waarschuwing 

 -Diskwalificatie van het toernooi  
 
5 Het besluit van diskwalificatie van het toernooi zal automatische resulteren in uitsluiting van het 

volgende door de WTF gepromote kampioenschap. 
 
6 De buitengewone Strafcommissie mag aan de WTF voorstellen  voor verdere extra disciplinaire 

acties zoals geldboete, langdurige schorsing en schorsing van de desbetreffende lid van de 
Nationale associatie. 

 
7 Verzoek tot herziening van de disciplinaire maatregel van de buitengewone sanctie commissie 

kan schriftelijk worden ingediend bij de Voorzitter of Secretaris Generaal of technische 
gedelegeerde binnen 24 uur na de aankondiging van de sanctie. 

 
8 Na ontvangst van het bezwaarschrift zal de Voorzitter of in zijn afwezigheid de Secretaris 

Generaal een Review Panel vormen om de sanctie te beoordelen en te reageren op de oproep. 
 Het Review Panel zal reageren binnen 12 uur na ontvangst van het beroep. De beslissing van de 

Review Panel is definitief en verder beroep zal door de WTF niet worden geaccepteerd. 
 
9 De Review Panel wordt benoemd door de Voorzitter of bij zijn afwezigheid Secretaris Generaal  
 Onder WTF raadsleden of Voorzitters van WTF Nationale Bonden. 
 
 
 
 
 
(Interpretatie) 
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Hinderen van het wedstrijd management verwijst naar het gedrag met inbegrip van maar niet beperkt tot 
agressief of ongepast gedrag ten opzichte van de technische officials, het niet verlaten van de wedstrijdruimte 
na de wedstrijd, het gooien van materiaal en/of apparatuur enzovoorts. 
 
 
 
 
(Verklaring 2) 
Buitengewone Strafcommissie: de overlegprocedure van sanctie zal overeenkomen met die van de 
Arbitragecommissie, en de details van de sanctie zullen in overeenstemming zijn met de Regelingen van 
Sancties. 
 
 
ARTIKEL 23: ANDERE ZAKEN, NIET GESPECIFICEERD IN DE REGELS 
 
1 In het geval dat er zich zaken, niet gespecificeerd in de Regels, voordoen zullen deze als volgt 

behandeld worden. 
1.1 Zaken met betrekking tot de wedstrijd zullen beslist worden door overeenstemming 

tussen scheidsrechterofficials van de betrokken wedstrijd. 
1.2 Zaken die geen betrekking hebben op een specifieke wedstrijd tijdens het gehele 

toernooi zoals technische zaken, competitie zaken, etc. zullen beslist worden door de 
technische gedelegeerde. 

1.3 Het Organiserende Comité zal bij ieder veld een videotape recorder hebben voor het 
bewaren van het wedstrijdverloop. 
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De handsignalen van de scheidsrechter 
 
 

 

 
 
 
1.  Oproep van deelnemers 
 
1. Hef de beide gesloten vuisten, met de duim op de middelvinger, en de wijsvinger 

omhooggestoken ter hoogte van de borst. 
2. Strek beurtelings de armen naar beneden, gericht naar de deelnemersplaats van “Chung” met de 

rechter wijsvinger en dan naar de deelnemersplaats van “Hong” met de linker wijsvinger. 
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2.  “Cha-ryeot”/”Kyeong-rye” “Hoofdbeschermer opzetten” 
 
1. Hef de naar voren geopende handpalmen met de duimen gekromd ter hoogte van de 

wenkbrauw. Houd de armen los van de beide zijden van de romp onder een hoek van 45 graden 
terwijl mondeling het commando “Cha-ryeot” gegeven wordt en dan 

2. Breng beide handen naar de voorkant van het midden van de buik ter hoogte van het borstbeen 
met de palmen naar beneden terwijl mondeling het commando “Kyeong-rye” gegeven wordt. 
Houd de afstand van een vuist breed tussen de vingertoppen van beide handen en tussen de 
handen en de romp. 

3. Na het verbale commando van “ keong-rye ” geef het commando “hoofdbeschermer opzetten” 
als volgt; breng beide handen omhoog onder een hoek van 45graden met de handpalm open ter 
hoogte van het hoofd. 

 
 



 44

 
 
 
3.  Joon-bi” 
 
1. Krom de rechterarm naar boven onder een hoek ban 45 graden en breng de rechtse hand dicht 

bij het rechter oor. 
2.  De vingers van de rechterhand moeten gestrekt worden tijdens het volledig buigen van de  

rechterarm naar het midden van de buik net onder het borstbeen in de “Wen-Abgubi” stand (een 
stap naar voren met het linker been), terwijl mondeling het commando “Joon-bi” gegeven wordt. 

*    Terwijl deze handelingen plaats vinden, blijft de linker arm naar beneden langs de 
 romp met een licht gesloten vuist. 
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4.  “Shi-Jak” 
 
1. Neem de “Bum-Seogi” stand in vanaf de houding van “Joon-Bi” door het linker been terug te 

trekken, de beide armen geopend onder een hoek van 45 graden met de schouder, met de 
palmen geopend. 

2. Breng beide armen snel voor de borst op 25 cm afstand van elkaar en met de palmen naar elkaar 
toegekeerd, terwijl mondeling het commando “Shi-Jak” gegeven wordt. 
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5.  “Kal-yeo”/”Keu-man” 
 
Strek de rechter arm uit naar beneden naar het middelpunt van de buik net onder het borstbeen met 
open handpalm, de “Wen-abseogi” stand aannemend, terwijl mondeling het commando 
“Kal-yeo”/”Keu-man” gegeven wordt. 
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6.  “Kye-sok” 
 
 
Neem “Wen-abseogi “ positie, buig de rechterarm omhoog tot de vingers dicht bij het rechteroor zijn, 
terwijl mondeling het commando “Kye-sok “gegeven wordt. 
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7.  Einde van de ronde 
 
1)  Na de declaratie van “Kal-yeo”/”Keu-man “ aan het einde van de ronde breng beide handen met 
gesloten vuist naar het middelpunt van de buik net onder het borstbeen dan 2) strek rechterarm naar 
“Chong” coach zijde en linkerarm naar “Hong” coach zijde tot 180 graden met open handpalm naar 
ieders zijde gericht. 
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8. Einde Wedstrijd 
 
Na de declaratie van “Kal-yeo”/”Keu-man “ aan het einde van de wedstrijd geef verbaal het 
commando “Cha-reot “ en dan het signaal voor het “afnemen van de hoofdbeschermer” en dan 
verbaal het commando “Keong-rye “. De signalen zijn dezelfde als bij ( 2 “Cha-ryeot”/”Kyeong-rye” 
“Hoofdbeschermer opzetten” 
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9.  Het uitroepen van de winnaar 
 
1. Als de “Chung” deelnemer de winnaar is, kijk naar de winnaar 
2. Breng de gesloten vuist naar het middelpunt van de buik net onder het borstbeen en dan 
3. Strek de rechter arm omhoog onder een hoek van 45 graden met de geopende handpalm naar 

boven, terwijl “Chung-Seung” verklaard wordt. 
 
* Terwijl deze activiteiten plaats vinden, blijft de andere arm naar beneden langs de romp met een 

licht gesloten vuist. 

* Als de “Hong” deelnemer de winnaar is, volg dan dezelfde procedure en verklaar “Hong-Seung” 
terwijl de linker hand gebruikt wordt. 
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10.  “Woo-se –girok” 

 

In het geval een winnaar niet bepaald na de sudden death ronde. 1) De matscheidsrechter maakt 
twee stappen achterwaarts, eerst met de linkervoet en dan de rechtervoet 2)Trek de linkervoet bij de 
rechtervoet tot “cha-reot” stand en geef verbaal het commando “woo-se-girok”. 
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11.  “Kye-shi” 

 

Strek de gebogen rechter arm naar beneden onder een interne hoek van de arm van 135 graden, met 
de wijsvinger wijzend naar de Registratie Tafel en geef verbaal het commando ‘kye-shi”. 
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12.  “Shi-gan” 
 
Kruis de wijsvingers van beide handen met de linker wijsvinger aan de buitenkant net onder de neus 
in de richting van de registratie tafel tegelijk met het verbale commando “Shi-gan”.  
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13.  Tellen 
 
Beginnend met een ontspannen linkerarm, leg de rechterduim op de linkerschouder. Tel van 
“hana’(1) tot “da-seot”” (5)Strek de vingers een voor een beginnend met de duim van de rechterhand 
met èèn seconde interval. Bij het bereiken van “Da-seot”(5) draai de geopende handpalm naar de 
deelnemer. Herhaal de zelfde procedure met de linkerhand, start met de linkerhand met de duim 
vanaf de rechterschouder en tel van “Ya-seot”(6) tot “Yeol”(10) en draai de geopende handpalm naar 
de deelnemer. 
(Het tellen moet dicht bij de deelnemer gebeuren om zeker te zijn dat de deelnemer het tellen kan 
zien en horen en dat de scheidrechter de conditie van de deelnemer/ster kan beoordelen.  
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14. Bijeenroepen van de jury`s  
 
In het geval dat een of meer zittende juryleden hun hand opsteken, zal de matscheidsrechter de 
juryleden bijeenroepen. Om aan te geven voor een bijeenkomst, strek beide armen met geopende 
handpalmen tot 135 graden en breng dan beide armen naar het middelpunt van de buik net onder 
het borstbeen. 
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15. Inroepen van dokter`s hulp 
 
Indien de matscheidsrechter oordeelt dat de deelnemer, medische hulp nodig heeft zal de dokter 
ingeroepen worden. De scheidsrechter strekt gelijk zijn rechterarm en brengt ter hoogte van zijn 
rechteroor en roept “Dokter,Dokter”. 
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16.  De verklaring van “Kyong-go” 
 
 
1. Breng de gesloten vuist met de gestrekte wijsvinger achter het rechter oor.  
2. Strek de rechter arm uit tot 45 graden. Wijzend naar de desbetreffende deelnemer en spreek 

“Chung” of “Hong” uit. 
3. Breng de gesloten vuist met de gestrekte wijsvinger naar de linker schouder  
4. En strek de rechter arm wijzend naar het voorhoofd van de desbetreffende deelnemer, terwijl 

“Kyong-go” verklaard wordt. 
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17.  De verklaring van “Gam-jeom” 
 
1. Breng de gesloten vuist met de gestrekte wijsvinger achter het rechter oor.  
2. Strek de rechter arm uit tot 45 graden. Wijzend naar de desbetreffende deelnemer en spreek 

“Chung” of “Hong” uit. 
3. Neem de “Cha-ryeot” houding aan en dan breng de rechtervuist met de rechter wijsvinger 

gestrekt omhoog, terwijl “Geam-jeom” verklaard wordt. 
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18. Afwuiven van punten. 
 
 
Dit is met het oog op Artikel 12.5 van de Wedstrijd Regels die de annulering van gescoorde punten 
bepaalt, en onmiddellijk uitgevoerd na het commando “Kal-yeo”.  
 
1. Breng de rechter palm in de “Cha-ryeot” stand omhoog voor het voorhoofd op een afstand van 20 

cm. 
2. Zwaai de rechter palm horizontaal van rechts naar links op schouderbreedte en terug naar de 

startpositie om het gescoorde punt/de gescoorde punten te annuleren. 
 
*   Toon, na beweging 3, het teken van “Shi-gan” aan de registratietafel en verklaar de straf aan de 

desbetreffende deelnemer. De tijd zal weer verder gaan op het moment van de verklaring “Kye-
sok”  nadat de straf gegeven is. 

 



 60

 
 
19. Aanvragen voor video review 
 
Op verzoek van de coach voor ”video review”. Breng de rechterhand met de video review kaart 
gekregen van de coach(es) tot net boven het hoofd en geef kijkend naar de review jury verbaal het 
commando “Chong” of “Hong” “Video Replay”. 
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20. Punten toekennen na instant video review 
 
In het geval dat een punt is toegekend na de video review, breng kijkend naar de recorder`s tafel de 
rechterarm ter hoogte van het hoofd zoals aangegeven hierboven en geef het verbale commando 
“Chung”of “Hung” (1)” Il-jeom”, (2) “Eui-jeom” of (3)  “Sam-jeom”. 
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21. Het ongeldig verklaren van punten na video review. 
 
In het geval dat een punt ongeldig is verklaart na de video review,  kijk naar de recorder`s tafel en 
geef het verbale commando “Chung”of “Hung” (1)” Il-jeom”, (2) “Eui-jeom” of (3)  “Sam-jeom” en 
volg de zelfde procedure als in 18 Afwuiven van punten. 
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22. De verklaring van “Kyong-go” na instant video review 
 
In het geval dat “kyong-go” is toegekend na de video review, zal de scheidsrechter dezelfde 
procedure volgen zoals beschreven in ( 16 De verklaring van “Kyong-go” ). 
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23.  Het ongeldig verklaren van “Kyong-go” na instant video review. 
 
In het geval dat  “Kyong-go” ongeldig wordt verklaard na de video review, zal de scheidsrechter 
kijkend naar de recorder tafel het verbale commando “Chong”of “Hong” “Kyong-go”geven en daarna 
dezelfde procedure volgen zoals beschreven in (18. Afwuiven van punten ). 
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24. De verklaring van “Gam-jeom” na instant video review. 
 
In het geval dat  “Gam-jeom” is toegekend na de video review, zal de scheidsrechter dezelfde 
procedure volgen zoals beschreven in (17.  De verklaring van “Gam-jeom”). 
 



 66

 
 

 
 
 
25.  Het ongeldig verklaren van “Gam-jeom” na instant video review. 
 
In het geval dat  “Gam-jeom” ongeldig wordt verklaard  na de video review, zal de scheidsrechter 
kijkend naar de recorder tafel het verbale commando “Chong”of “Hong” “Gam-jeom-go”geven en 
daarna dezelfde procedure volgen zoals beschreven in (18. Afwuiven van punten ). 
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26. De reden van de aanvraag van de coach voor instant video review is geaccepteerd. 
 
De matscheidsrechter loopt naar de coachplaats en geeft beleefdheidshalve de video review kaart 
terug. 
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27. De reden van de aanvraag van de coach voor instant video review is niet geaccepteerd. 
 
De matscheidsrechter loopt terug naar zijn plaats en stopt de video review kaart in zijn borstzak en 
vervolgt de wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


