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Belgisch Kampioenschap & Espoirs 2022
Belgisch Kampioenschap PARA
1 ORGANISATIE
Magic Team Taekwondo School
Rue Général Eenens 66
1030 Bruxelles

1.1 Organisator

Saebeyog Taekwondo
Rue des Olympiades 2
6000 Charleroi

1.2 Promotor

Association Belge Francophone de Taekwondo vzw (ABFT)
Beeckmanstraat, 53
1180 Ukkel
België
www.abft.be

1.3 Nationale promotor

1.4 Contactpersoon

Belgian Taekwondo Federation vzw (BTF)
H. Van Veldedesingel 150/73
3500 Hasselt
België
http://www.belgiantaekwondofederation.be/
Organisatoren:
E‐mail :
Gsm:

1.5 Deelnamevoorwaarden

1.6 Ethiek &Sport

Abdelhak Chbibi ET Abdelhafid Krai
achbibi@hotmail.com
krai.abdelhafid@gmail.com
0483059325/0498773019

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).
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.
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2 PLAATS EN DATUM
2.1 Sporthal
2.2 Adres
2.3 Datum
3. DEELNEMERS
4.1 Leeftijd

SPORTHAL ERASME FSM BLOC « O »
808 ROUTE DE LENNIK 1070 ANDERLECHT
22/05/2022

minimen
Cadetten
Junioren
Senioren

9‐11 jaar
12‐14 jaar
15‐17 jaar
17 jaar en eerder

Geboren in 2013, 2012 en 2011
Geboren in 2010, 2009 en 2008
Geboren in 2007, 2006 en 2005
Geboren in 2005 en eerder
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. Type

Rechtstreeks eliminatie systeem

Wedstrijdreglement

Het laatste wedstrijdreglement van de WT en de eventuele wijzigingen van het
ABFT‐reglement.
Minimes :
2 x 1 minuut
(60 sec. pauze)
Cadets C :
2 x 1 minuut
(60 sec. pauze)
Cadets AB :
3 x 1 minuten
(60 sec. pauze)
Juniors :
3 x 1.5 minuten
(60 sec. pauze)
Seniors :
3 x 2 minuten
(60 sec. pause)

Wedstrijdduur

Wedstrijdvelden
Elektronische pantsers

Graden

PARA
PARA Gewichtsklassen

Opmerking:
Afhankelijk van het verloop van de wedstrijd, kan de wedstrijdduur aangepast
worden door de organisator.
Er zullen 8 wedstrijdvelden voorzien zijn met elektronisch scoresysteem en IVR
(enkel voor AB).
‐ De wedstrijd vindt plaats met "Daedo" GEN 2 elektronische borstbeschermers
voor alle categorieën en elektronische helmen voor categorieën waarin klappen
op het hoofd zijn toegestaan.
‐ Elke deelnemer moet zijn eigen Daedo‐pittains meenemen.
‐ Deelnemers die het hoofd niet aanraken, moeten hun eigen helm meenemen

AB Categorie
C Categorie

Vanaf 4de keup
Van 8de tot 5de keup
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.
Klasse K40 (K41/K44)
Leeftijden waarop een deelnemer geboren moet zijn in 2005 of ouder
(+17 JAAR)
MANNELIJK GEWICHT: ‐58kg, ‐63kg, ‐70kg, ‐80kg, + 80kg
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4.3 Gewichtsklasse

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

VROUW: ‐47kg, ‐52kg, ‐57kg, ‐65kg, +65kg
‐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

‐
4.4 Hoofdcontact

Minimen, 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.
 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

5. PROGRAMMA
5.1 Registratie/Aanmelden

Bij wegen wordt een overmaat van 99 gr getolereerd.
Voorbeeld:
‐ Een deelnemer met een gewicht van 58,0 kg valt in de categorie ‐58 kg.
‐ Een deelnemer met een gewicht van 58,1 kg valt in de categorie ‐63 kg.

Zaterdag 21/05/2022 van 18u tot 20u30 en ZONDAG 22/05/2022 VAN 7U TOT
9U

Weging:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

ZATERDAG 21/05/2022
VAN 18U TOT 20.30U (voor alle deelnemers)
ZONDAG 22/05/2022
VAN 7U TOT 9U (voor alle C‐deelnemers)
VAN 12U TOT 13.30U (voor alle AB‐deelnemers)
! De weegtijden zullen strikt worden nageleefd !
Elke deelnemer moet bij de weging zijn licentieboekje en zijn
identiteitskaart of paspoort tonen. (BEIDE VERPLICHT)
LICENTIEBOEK MOET WORDEN ONDERTEKEND DOOR DE
INSTRUCTOR MET DE EXACTE RANG (elke vervalsing in de klas zal
streng worden bestraft).
De senior deelnemers presenteren zich alleen bij de weging.
De coaches kunnen de minimen, cadetten en junioren begeleiden
naar de weging.
Wijzigingen van gewichtsklassen zijn toegestaan tot donderdag
19/05/2022 om 12.00 uur Na deze datum, wijzigingen in de
categorie van gewichten zullen ALLEEN op ZATERDAG voor het
einde van de weging worden gemaakt
Elke verandering van gewichtsklasse kost €10
OM ZONDAG GEEN GEWICHTSVERANDERING.

Het tijdschema van de weging zal strikt worden gerespecteerd

6. Planning
5.3 Briefing scheidsrechters
5.4 Briefing coaches
5.5 Welkomstwoord
5.6 Start wedstrijd

Van 08u30 tot 09u00
Van 09u00 tot 09u30
Om 13u30
Om 10u00
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Pauze Afhankelijk van de evolutie van de competitie

7.VERANTWOORDELIJKHEID
Deelnemers

Coach

Eerste hulp
Bescherming

Protest

Verantwoordelijkheid van
de organisator

Individuele prijzen

Clubprijzen

 Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige licentie boekje‐verzekering.
 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!).
 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 10 €.
 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
Coaches dienen in het bezit te zijn van hun coachkaart (VERPLICHT).
Een arts is de hele dag aanwezig op de wedstrijd.
 Alle bescherming (WT reglement) is verplicht. (Helm, tandbescherming,
armbescherming, handschoenen, kruisbescherming, scheenbescherming en
voetbescherming (Daedo))
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
100€ 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.
https://www.abft.be/reglements‐bonnes‐pratiques/
‐ De organisator is op geen enkele manier verantwoordelijk als een deelnemer alleen is
in zijn gewichtscategorie.
‐ GEEN VRIENDELIJKE GEVECHTEN
‐ Er vindt geen restitutie plaats.
De 1e, 2e en 3e in elke categorie ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren
en bronzen medaille.
De medailles worden uitgereikt aan het einde van het gevecht.
Er worden drie bekers uitgereikt:
‐ De beker van de fair play coach
‐ De beker van de beste concurrent.(MAN)
‐ De beker van de beste concurrent.(Vrow)
Aan de eerste 3 teams wordt een beker uitgereikt.
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Voor het eindklassement worden punten toegekend volgens de WT Competition
Rules.

8. INSCHRIJVEN
Deadline inschrijving
Online inchrijven

Na 15/05/2022 is geen inschrijving meer mogelijk NA 15/05/2022 om 23.59U
Op de dag van de wedstrijd wordt er niet ingeschreven.
Inschrijven uitsluitend mogelijk op martial. Events
Opgelet: een kamper mag niet in meerdere gewichtsklassen ingeschreven worden.

Aantal deelnemers

Max 500 deelnemers zijn toegestaan voor deze wedstrijd.

Inschrijvingsgeld

35€ Per deelnemer

Betaling

BETALING VAN REGISTRATIEKOSTEN
PER BANK OVERSCHRIJVING
Bankrekening
ABFT
IBAN: BE16 3400 0897 6174
BIC: BBRUBEBB
Communicatie
CB 2022 + Clubnaam = Aantal deelnemers
Betalingsdeadline
De inschrijvingen moeten betaald worden voor zondag 15/05/2022 om 23:59 uur. Na
deze tijd worden de inschrijvingen geannuleerd.
Gelieve ons een betalingsbewijs (screenshot van de transactie) te sturen naar
secretariat@abft.be om de validatie van uw inschrijving te vergemakkelijken.

Toeschouwers
Parking

HET IS NIET MOGELIJK OP DE DAG VAN DE WEDSTRIJD TE BETALEN.
8€ voor volwassenen.
Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Parkeer in de directe omgeving van de sporthal
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9. PARTNERS

ibis Brussels Erasmus
Route De Lennik 790
Anderlecht
1070 BRUSSELS
Belgium
Tel: +32 2 523 62 82
Fax: +32 2 523 62 83
Contact email: ibis Brussels Erasmus
Contact email: HA990@accor.com
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