
 

 

  

 

BIJZONDERE WEDSTRIJDBEPALINGEN – SPARRING  

Leeftijden:  

• Junior 15 t/m 17 jaar  

• Cadetten 12 t/m 14 jaar  

• Aspirant 9 t/m 11 jaar  

• Pupil 6 t/m 8 jaar  

 

Wedstrijdbepalingen:  

• Voor alle leeftijden geldt dat de dag van competitie als referentiedatum zal gelden.  

• Het is niet toegestaan om deel te nemen in een andere leeftijdsklasse.  

• Het Ohdokwan toernooi kent geen sparringwedstrijden voor 5 jaar of jonger.  

 

In de pupilklasse is het toegestaan om gemengde wedstrijden (meisjes en jongens samen) te 

houden. In de senior-, junior-, cadet-, en aspirant klassen worden voor dames c.q. meisjes 

en heren c.q. jongens aparte wedstrijden gehouden. (Anders dan hier benoemd alleen in 

overleg met coaches)  

Categorieën:  

De vijf leeftijdsgroepen zijn onderverdeeld in de drie navolgende categorieën:  

• A-categorie 2e Geup en hoger (rood, rood/zwart, Dan/Poom-graden)  

• B-categorie 6e Geup t/m 3e Geup (groen, groen/blauw, blauw, blauw/rood)  

• C-categorie 10e Geup t/m 7e Geup (wit, wit/geel, geel, geel/groen)  

 

De organisatie streeft er naar om deze klassen zoveel mogelijk aan te houden, maar bij het 

ontbreken van tegenstanders kan de organisatie ervoor kiezen om categoriën samen te 

voegen. Dit zal altijd vooraf kenbaar gemaakt worden aan de coach van de desbetreffende 

vereniging.  

 



 

 

Coachen:  

• Bij alle wedstrijden is de aanwezigheid van een coach verplicht.  

• De coach dient sportkleding (incl. sportschoenen) te dragen en een handdoek bij zich te 

hebben.  

• De coach dient tenminste 18 jaar oud te zijn.  

 

Bescherming:  

• De sporter dient te dragen alvorens de wedstrijdruimte te betreden:  

• Rompbeschermer – Hoofdbeschermer – Kruisbeschermer – Onderarmbeschermers – 

Scheenbeschermers (wreefbeschermer optioneel) – Handbeschermers en 

Mondbeschermer(s).  

• Kruis-, onderarm- en scheenbeschermers dienen onder de dobok gedragen te worden.  

• Piercings, oorbellen en dergelijke attributen zijn niet toegestaan, ook al worden ze 

afgeplakt met tape. Ook een tong en/of navel/tepel piercing is niet toegestaan. Deze 

piercings dienen voor de aanvang van de wedstrijd te worden verwijderd.  

• De mondbeschermer dient transparant of wit van kleur te zijn. De hoofdbeschermer dient 

te corresponderen met de kleur van de rompbeschermer of wit te zijn.  

 

 

Regels Oh do kwan Venlo sparringstoernooi  

De organisatie van het Oh do kwan Venlotoernooi probeert om zoveel mogelijk de 

geldende regels van de TBN / WTF te handhaven.  

Geldige scoringszones  

• Lichaam: het blauwe of rood gekleurde gebied van de lichaamsbeschermer.  

• Hoofd: het hele gedeelte boven het sleutelbeen (het hele gezicht met inbegrip van beide 

oren en de achterkant van het hoofd).  

Puntentoekenning  

• Punten zullen toegekend worden wanneer geoorloofde technieken, nauwkeurig en 

krachtig, op de geldige scoringszones van het lichaam worden uitgevoerd.  

Geldige punten zijn :  

• 1 punt voor een geldige stootaanval op de lichaamsbeschermer.  

• 2 punten voor een geldige trap op het pantser  



 

 

• 4 punten voor een geldige gedraaide trap op de pantser.  

• 3 punten voor een geldige aanval naar het hoofd. (junioren/senioren)  

• 5 punten voor een geldige gedraaide trap op het hoofd (junioren/senioren)  

• 1 punt bij “Gam-jeom” aan de tegenstander (Strafpunt)  

Wedstrijdscore:  

• De wedstrijdscore zal de som zijn van de punten, over alle ronden.  

Ongeldig verklaren van punten:  

• Wanneer een deelnemer een aanval om te scoren uitvoert verenigd met verboden 

handelingen, zullen de gescoorde punten ongeldig worden verklaard.  

Geoorloofde technieken zijn:  

• Vuisttechnieken: technieken toegediend door het gebruik van de voorste delen van de 

wijsvinger en de middelvinger van de stevig gebalde vuist.  

• Voettechnieken: technieken toegediend door het gebruik van het gedeelte van de voet 

beneden het enkelgewricht.  

Geoorloofde scoringszones  

• Compleet pantser (met uitzondering van het gedeelte van de rug, dat niet beschermd 

wordt door het pantser)  

• Hoofdbeschermer met uitzondering van voorzijde van het gezicht.  

 

Een punt is geldig, wanneer:  

• Een stoot succesvol wordt geleverd aan het middengedeelte van de romp: de buikstreek 

en de beide flanken van het lichaam. (op de lichaamsbeschermer)  

• Een trap wordt geleverd aan de geoorloofde delen van het gezicht of op het lichaam (op 

de lichaamsbeschermer)  

• De tegenstander, als een resultaat van een geldige krachtige stoot of trap, aangeslagen is, 

wankelt of niet in staat is naar behoren te voldoen aan de vereisten van de wedstrijd (het is 

dan vereist dat de scheidsrechter tot en met acht telt)  

• Wanneer de deelnemer, aangeslagen is, wankelt of niet in staat is naar behoren te 

voldoen aan de vereisten van de wedstrijd, tengevolge van een aanval, moet de 

scheidsrechter tot en met “Yeo-dul” (acht) tellen alvorens de wedstrijd te hervatten. 

Wanneer de deelnemer binnen de acht tellen niet aangeeft de wedstrijd voort te willen 

zetten, dan verliest de deelnemer door knock-down.  

 



 

 

Een punt is niet geldig, wanneer:  

• Opzettelijk aanvallen onder de band (de benen en het kruis) en aanvallen uitgevoerd op 

het gedeelte van de rug, dat niet beschermd wordt door de lichaamsbeschermer, alsmede 

aanvallen van het achterhoofd (tot aan de oren), zijn verboden  

Golden point Bij gelijke stand na 2 ronden zal er een extra ronde plaatsvinden waarbij de 

deelnemer die minimaal 2 punten scoort als winnaar wordt aangewezen. (Golden point) 

Deze extra ronde voor het golden point duurt maximaal 1 minuut.  

Als hierna nog geen score heeft plaatsgevonden zal er door de scheidsrechters een 

beslissing volgen op basis van superioriteit.  

Superioriteit In geval van een gelijke score zal de winnaar door alle scheidsrechters bepaald 

worden op basis van superioriteit gedurende de gehele wedstrijd. De bepaling van 

superioriteit zal gemaakt worden op basis van het getoonde initiatief:  

a. In geval van een gelijke score door puntenaftrek, zal de winnaar die deelnemer zijn, die 

meer geldige punten heeft gescoord over drie ronden.  

b. De betekenis van "initiatief" is technische overheersing over een tegenstander door 

aanvallende wedstrijdvoering.  

c. Het aantal uitgevoerde technieken.  

d. Gebruik van meer gevorderde technieken, zowel in moeilijkheid als in complexiteit. 

Bijvoorbeeld: de trap naar het gezicht, de ronddraaiende trap of gesprongen trap.  

e. Beste wedstrijdmentaliteit vertoont.  

Waarschuwingen en strafpunten De scheidsrechter geeft strafpunten (Gamjeom's) 

(volledige punt aftrek) voor overtredingen van de voorgeschreven regels.  

  

Strafpunten (Gamjeom)  

• Overschrijden van wedstrijdlijnen  

• Vallen  

• Vermijden of vertragen van de wedstrijd  

• Grijpen of duwen van de tegenstander  

• Been optillen of tegen het been van de tegenstander schoppen om een aanval te 

belemmeren  

• Been optillen voor meer dan 3 seconden om een aanval te belemmeren  

• Trappen onder het pantser  

• Aanvallen van tegenstander na een “Kal-yeo”  



 

 

• Tegenstanders hoofd raken met je hand  

• Botsen of aanvallen met de knie  

• Aanvallen van een gevallen tegenstander  

• Na aanleiding van wangedrag van deelnemer of coach bij:  

o Niet opvolgen van commando’s of beslissingen van de scheidsrechter  

o Niet instemmen met commando’s of beslissingen van de scheidsrechter  

o Het ongepast en bewust verstoren van de wedstrijd  

o Enig ander ernstig wangedrag of onsportief gedrag van een deelnemer of coach 


