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Geachte vrienden van Taekwondo, 
Geachte clubmanagers, 
 
 
Ik ben erg blij om u uit te nodigen om deel te nemen aan het Belgische 
kampioenschap Poomsae & Kyorugi 2019, dat plaatsvindt op 16 en 17 
februari 2019 in Havré. 
 
Dit jaar wilde de raad van bestuur van de BTF het kampioenschap van 
België in twee vormen afwijzen. 
 
Het Belgisch kampionschap dat we al vele jaren kennen, gaat altijd in op 
de categorieën cadetten AB, junioren AB en senioren AB. 
 
Het Belgisch kampionschap Espoirs richt zich zowel op de aspiranten AB 
en C als op de cadetten C, junioren C en senioren C. 
 
Dit nieuwe formaat is bedoeld om een prestigieuze competitie te bieden 
aan de jongste en categorie C beoefenaars. 
 
In de hoop u nog talrijker en gemotiveerder te zien dan ooit, wens ik u al 
heel mooie sportsuccessen in 2019. 
 

Abdelhak Boubouh 
Voorzitter 

Belgian Taekwondo Federation 
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Belgisch Kampioenschap & Espoirs 2019 
 

1 ORGANISATIE 

1.1 Organisator 

 

Clubnaam:  
 
Adres:  
 
 
 

Imjin Academy                                  
Ri Gam Academy  
Rue de condé, 7331 Baudour 
 
 
 
 

1.2 Promotor 
 

Association Belge Francophone de Taekwondo vzw (ABFT) 
Beeckmanstraat, 53 

1180 Ukkel 
België 

www.abft.be 
 

1.3 Nationale promotor 

 

Belgian Taekwondo Federation vzw (BTF) 
H. Van Veldedesingel 150/73 

3500 Hasselt 
België 

http://www.belgiantaekwondofederation.be/  
 

1.4 Contactpersoon 
 

Organisatoren: 
 
 
Gsm: 
E-mail: 
Website: 

Agostino Fiori  
Steve Goret 
 
0472/675.583 
Agostino.fiori170361@gmail.com 
 

1.5 Deelnamevoorwaarden De wedstrijd is toegankelijk voor alle deelnemers die de 
Belgische nationaliteit bezitten of inwoners van België zijn. 
Aangesloten zijn bij een federatie lid van de BTF (ABFT, TVDSG of 
VTB). 

1.6 Ethiek &Sport Elke deelnemer aan deze wedstrijd verbindt zich ertoe om : 
- de regels van onze sport te respecteren. 
- het ABFT reglement i.v.m. goed & sportief gedrag tijdens 
wedstrijden te respecteren 
- het reglement i.v.m. sportbeweging van de « Waalse-Brusselse 
federatie » te respecteren. 

 

2 PLAATS EN DATUM 

2.1 Sporthal Hainaut Sport et Jeunesse 

2.2 Adres Rue Saint-Antoine 1 – 7021 Havré 

2.3 Datum 17/02/2019 

 

3 WEDSTRIJD 

3.1 Type Rechtstreeks eliminatie systeem 
Kampen voor de 3de plaats  

3.2 Wedstrijdreglement Het laatste wedstrijdreglement van de WT en de eventuele 
wijzigingen van het ABFT-reglement. 

http://www.abft.be/
http://www.belgiantaekwondofederation.be/
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3.3 Wedstrijdduur  Aspiranten 
Cadetten: 
Junioren: 
Senioren: 

3 x 
3 x 
3 x  
3 x  

1 minuut 
1.5 minuut 
2 minuten 
2 minuten 

(30 sec. pauze) 
(30 sec. pauze) 
(30 sec. pauze) 
(30 sec. pauze) 

 
 

Opmerking: 
Afhankelijk van het verloop van de wedstrijd, kan de wedstrijdduur 
aangepast worden door de organisator.  

3.4 Wedstrijdvelden Er zullen 4 wedstrijdvelden voorzien zijn met elektronisch 
scoresysteem. 

3.5 Elektronische pantsers Alle deelnemers zullen kampen met elektronische pantsers van 
Daedo » GEN 2. 
Elke deelnemer moet zijn eigen daedo voetbeschermers voorzien. 
 

3.6 Belgisch kampionschap De ranglijst van het Belgische kampioenschap heeft alleen 
betrekking op AB cadetten, junior en senior deelnemers. 

3.7 Belgisch kampionschap   

Espoir 
De ranglijst van het Belgische kampioenschap Espoir heeft 
alleen betrekking op AB en C aspiranten, C junior en C senior 
deelnemers. 

3.6 Individuele prijzen De 1ste, 2de en 3de van elke categorie ontvangt een medaille (goud, 
zilver en brons) 
Beker voor Fair-Play (club) 
Beker voor de beste scheidsrechter 
Beker voor de beste kamper 
 

3.7 Clubprijzen Voor het eindklassement (team), worden de punten als volgt 
gegeven: 
1ste plaats: 7 punten 
2de plaats : 4 punten 
3de plaats : 1 punt 
Opgelet, in de categorieën waar er maar één deelnemer zit zullen er 
geen punten toegekend worden. 
In het geval van gelijkspel, wordt de rangorde bepaald door het 
aantal gouden, zilveren en bronzen medailles dat door elke club 
wordt gewonnen. In het geval van een nieuw gelijkspel, wordt de 
rangorde bepaald door het aantal deelnemers per club. Als laatste 
redmiddel, wordt de club die de meeste punten in de +87 kg-
categorie heeft verdiend, uitgeroepen tot winnaar (WT-regels). 

 

4. DEELNEMERS 

4.1 Leeftijd Aspiranten 
Cadetten 
Junioren 
Senioren 

9-11 jaar 
12-14 jaar 
15-17 jaar 
17 jaar en plus 

Geboren in 2010, 2009 en 2008 
Geboren in 2007, 2006 en 2005 
Geboren in 2004, 2003 en 2002 
Geboren in 2002 en ervoor 

Opmerking: 
- In het geval dat een deelnemer alleen is in zijn leeftijdscategorie en 

gewichtsklasse, zal het niet toegestaan zijn om in een hogere 
leeftijdscategorie te kampen zowel niet bij het voor-inschrijven als de dag 
van de registratie zelf.  

4.2 Graden AB Categorie  
C Categorie 

Vanaf 4de keup 
Van 8de tot 5de keup 
 



 

5 
 

Opmerking: 
 
In het geval dat een deelnemer alleen is in zijn 
leeftijdscategorie en gewichtsklasse, zal het niet toegestaan 
zijn om in een hogere leeftijdscategorie te kampen zowel niet 
bij het voor-inschrijven als de dag van de registratie zelf. 

4.3 Gewichtsklasse Aspiranten meisjes/jongens 

Cadetten meisjes: 
Cadetten jongens: 
Junioren meisjes: 
Junioren jongens: 
Senioren dames: 
Senioren heren: 

-24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, 52, + 52kg 
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg 
-33, -37, -41, -45, -49, -53,  -57, -61, -65, +65kg 
-42, -44, -46, -49,-52, -55, -59, -63, -68, +68kg 
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg 
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 
 

- Aspiranten, cadetten, junioren en senioren mogen één gewichtsklasse 
hoger kampen en dit enkel als ze alleen in hun gewichtsklasse zijn. Alleen 
de coach mag dit aanvragen.  

4.4 Hoofdcontact  Hoofdtrappen zijn NIET toegestaan voor alle aspiranten en C-klasse 
cadetten. 
 Hoofdtrappen zijn toegestaan voor alle cadetten van de AB-klasse en voor 
alle junioren en senioren. 
 

4.5 Weging  Tot 99 gr boven het gewicht is toegestaan  
Voorbeeld :  

- Een kamper weegt 58,0 kg zit in de categorie -58 kg.  
- Een kamper weegt 58,1 kg zit in de categorie -63 kg.  

 

 5. PROGRAMMA 

5.1 Registratie/Aanmelden Zondag 17/02/2019 van 07u30 tot 08u30 

5.2 Weging  
Aspiranten 
Cadetten 
Junioren 
Senioren 

Zaterdag 16/02/2019 
18u00 tot 20u00 
18u00 tot 20u00 
18u00 tot 20u00 
18u00 tot 20u00 

Zondag 17/02/2019 
07u30 tot 09u30 
07u30 tot 09u30 
09u45 tot 10u45 
09u45 tot 10u45 

- Elke deelnemer moet zijn licentieboekje laten zien op de weging. 
- De junioren en senioren moeten alleen naar de weging. 

(zonder coach) 
- De cadetten mogen vergezeld zijn (1 coach) op de weging. 
- Veranderingen in gewichtsklasse zijn toegestaan voor de officiële weging. 

 Elke wijziging bedraagt 10€. 
- Na de officiële weging zijn wijzigingen van categorieën  niet meer toegestaan. 

 Het tijdschema van de weging zal strikt worden gerespecteerd   

5.3 Briefing scheidsrechters Van 09u00 tot 09u30 

5.4 Briefing coaches Van 09u30 tot 09u45 

5.5 Welkomstwoord Om 9u45 

5.6 Start wedstrijd Om 10u00 voor aspiranten en cadetten 

 Om 11u30 voor junioren en senioren 

 

6.VERANTWOORDELIJKHEID  

6.1 Federatie 
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6.2 Deelnemers  Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige licentie 
boekje-verzekering 2019.  
 Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van zijn Belgiche 
identiteitskaart of bewijskaart als inwoner van België.  
 Elke deelnemer neemt deel aan de wedstrijd op eigen risico. 
 De organisator en de ABFT zijn niet verantwoordelijk voor materiële 
en fysieke schade, geweld en diefstal zowel binnen als buiten de zaal.  
 Alleen bedrukkingen die verwijzen naar België zijn toegestaan op de 
dobok (Bedrukkingen die naar een vreemd land verwijzen zijn strikt 
verboden!).   
 

6.3 Coach  1 coach gratis per 5 deelnemers  
- Van 1 tot 5: 1 coach 
- Van 6 tot 10: 2 coaches 
- Van 11 tot 15: 3 coaches 
- … 

 Elk extra coach bedraagt 5 €. 
 De coach moet in sportkledij coachen. 
 De coach moet ouder zijn dan 18 jaar. 
 Hij dient in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart of paspoort.  
 De coaches moeten in het bezit zijn van hun BTF coach kaart (ABFT – 
VTB – TVDSG) 
 De coach dient in het bezit te zijn van een geldige licentie-verzekering 
2019.  

6.4 Eerste hulp Een arts is de hele dag aanwezig op de wedstrijd. 

6.5 Bescherming  Alle bescherming (WT reglement) is verplicht. (Helm, 
tandbescherming, armbescherming, handschoenen, kruisbescherming, 
scheenbescherming en voetbescherming (Daedo)) 

6.6 Protest Alleen de teamleider kan een protest indienen en dit onmiddellijk na de 
wedstrijd. Hij zal een formulier krijgen van de organisator dat hij moet 
invullen. Een vergoeding van 50€ zal gevraagd worden voor elk protest. 
Dit bedrag zal terugbetaald worden als er aangetoond wordt dat de 
coach het bij het rechte eind heeft. Alleen de beslissing van de 
verantwoordelijke scheidsrechter is geldig.    
 

 

7 INSCHRIJVEN  

7.1 Deadline inschrijving Geen inschrijvingen meer mogelijk na 10/02/2019 
Geen categorie verandering mogelijk na deze datum behalve de dag van de 
wedstrijd (voor of na de weging) 
Geen inschrijvingen mogelijk op de dag zelf 
 

7.2 Online inchrijven 

 

Inschrijven uitsluitend mogelijk op www.ma-regonline.com 
Opgelet: een kamper mag niet in meerdere gewichtsklassen ingeschreven 
worden.  

7.3 Deadline wijziging Veranderen van gewichtsklasse is mogelijk tot en met 10/02/2019  
 

7.4 Aantal deelnemers  Max 300 deelnemers zijn toegestaan voor deze wedstrijd. 
 

7.5 Inschrijvingsgeld Per deelnemer: 

http://www.ma-regonline.com/
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-  25€ voor alle aspiranten 
-  25 € voor C-class cadetten 
-  30 € voor A/B-class cadetten 
-  35 € voor Junioren  
-  35 € voor Senioren 
Geen terugbetaling mogelijk. 

7.6 Betaling Het inschrijvingsgeld moet op volgend rekeningnummer betaald worden. 
BE03 3401 8162 7484 

 
voor 10/02/2019  
met vermelding: aantal deelnemers + team naam 
Het betalingsbewijs moet je op de dag zelf meenemen en laten zien bij het 
aanmelden van je team. 
Voorafbetaling verplicht! Niet mogelijk op de dag van de wedstrijd !  

7.7 Toeschouwers 5 € voor volwassenen. 
Gratis  voor kinderen jonger dan 10 jaar. 

 

8 PARTNERS  

  

 
 
 


