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WAALSE-BRUSSELSE OPEN 2022 
Kyorugi 

 

PLAATS EN DATUM 

Datum 08/10/2022 
Sporthal SPORTHAL ERASME FSM BLOC « O » 
Adresse 808 Route de Lennik  – 1070 Anderlecht 

 

ORGANISATIE 

Organisator 

 

Association Belge Francophone de Taekwondo  
(ABFT) 

 
 

 

Magic Team Taekwondo School 
 

 

 

Saebeyog Taekwondo 
 

Contactpersoon Abdelhak Chbibi 
achbibi@hotmail.com 

+32 483 05 93 25 
 

Technisch 
afgevaardigde 

Abdelhak Chbibi 
 

Promotor 

 

 

Association Belge Francophone de Taekwondo  
(ABFT) 

Rue Victor Allard, 88/4 
1180 Uccle - Belgique 

www.abft.be 
 

Deelnamevoorwaarden 

 

De wedstrijd staat open voor clubs en federaties die 
lid zijn van World Taekwondo. 

 

REGISTRATIE 

Uiterste datum 
registratie 

 Geen registratie is meer mogelijk na 02/10/2022 om 23:59. 
 

Online inschrijving   Inschrijven uitsluitend mogelijk op www.martial.events 

 
 

Aantal deelnemers    Max 420 deelnemers zijn toegestaan voor deze wedstrijd. 

 
  

mailto:achbibi@hotmail.com
http://www.abft.be/
http://www.martial.events/
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Inschrijvingskosten  35 € / deelnemer 
 Te betalen voor 02/10/2022 om 23:59. 
 Alleen via overschrijving op de rekening 

BE16 3400 0897 6174 
Association Belge Francophone de Taekwondo 

SWIFT: BBRUBEBB 
 Met de communicatie: 

OWB 2022 + Kyorugi + clubnaam 
 Stuur een bewijs van betaling (screenshot van de transactie) naar 
comptabilite@abft.be 
 Het inschrijfgeld moet worden betaald voor alle ingeschreven 
deelnemers. 
 Na de uiterste inschrijfdatum is geen terugbetaling meer mogelijk. 
 Op de dag van de wedstrijd wordt er niet ingeschreven. 
 Een deelnemer mag op dezelfde dag niet in meer dan één categorie 
strijden. 

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 10 €. 
 

Voorwaarden  De organisator is niet verantwoordelijk indien een deelnemer alleen 
is in zijn categorie. 
 Er worden geen terugbetalingen gedaan. 
 

Toeschouwers  8 € / volwassenen 
 Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
 

Weging  Elke deelnemer moet zijn licentieboekje tonen bij de weging. 

 

Senioren 

 De senior deelnemers presenteren zich alleen bij de weging. 

 Bij de weging wordt een overschrijding van 99 gram getolereerd. 
Voorbeelden:  

- Een deelnemer met een gewicht van 58,0 kg bevindt zich in de 

categorie -58 kg. 

- Een deelnemer met een gewicht van 58,1 kg valt in de categorie 
-63 kg. 

Minimen, cadetten en junioren 
 De coaches kunnen de minimen, cadetten en junioren begeleiden 

naar de weging. 

 Aangezien zij zich niet naakt mogen wegen, wordt een 

overschrijding van 199 gram in deze schijfjes getolereerd. 

Categorie verandering Betalen  
 Na de uiterste inschrijfdatum, in geval van overgewicht of onjuiste 
inschrijving, zijn categoriewijzigingen alleen toegestaan tijdens de 
officiële weging en tegen betaling. 
 
 

mailto:comptabilite@abft.be
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Elke verandering van gewichtsklasse kost €10 
 

 Op vertoon van het betalingsbewijs (kwitantie), zal de Martial.Events 
manager de coach een nieuwe deelnemerskaart overhandigen. De 
deelnemer wordt automatisch in zijn nieuwe categorie geplaatst, hij 
hoeft de weging niet opnieuw te doorlopen.  
 
Gratis 
 Als ze alleen zijn in hun categorie, kunnen minimes, cadetten en 
junioren een gewichtsklasse hoger gaan. Dit verzoek moet alleen door 
de coach aan Martial.Events worden gedaan. 
 
Verboden 
 Noch bij de inschrijving, noch op de dag van de wedstrijd:  

• Geen enkele deelnemer mag in een hogere of lagere 
leeftijdscategorie uitkomen  

• C-deelnemers mogen niet hoger geraken. 

• Geen enkele AB-deelnemer mag in een lagere categorie geraken.  

 

CATEGORIES 
Leeftijd Minimen (9-11 jaar): geboren in 2011, 2012 en 2013 

Cadetten (12-14 jaar): geboren in 2008, 2009 en 2010 
Junioren (15-17 jaar): geboren in 2005, 2006 en 2007 
Senioren (17 jaar en eerder): geboren in 2005 en eerder 
 

Graden C Categorie: van 8de tot 5de keup 
AB  Categorie: vanaf 4de keup 
 

Gewicht Minimen meisjes: -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, 52, + 52kg 
Minimen jongens: -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, 52, + 52kg 
Cadetten meisjes: - 29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg 
Cadetten jongens: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, 
+65kg 
Junioren meisjes: -42, -44, -46, -49,-52, -55, -59, -63, -68, +68kg 
Junioren jongens: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg 
Senioren dames: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg 
Senioren heren: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87kg 
 

 

WEDSTRIJD 

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 

Type Rechtstreeks eliminatie systeem 
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Wedstrijdduur !!! Beste van 3 rondes!!! 
 Minimen:  

Cadetten C:  
Cadetten AB:  
Junioren:  
Senioren: 

2 x 1 minute (60 sec. pauze) 
2 x 1 minute (60 sec. pauze) 
3 x 1 minute (60 sec. pauze) 
3 x 1,5 minutes (60 sec. pauze) 
3 x 2 minutes (60 sec. pauze) 
 

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

Wedstrijdvelden 6 achthoekige wedstrijdvelden 

Elektronische pantsers  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  

Video replay Video replay alleen voor junioren en senioren C, en alle cadetten, 
junioren en senioren AB. 

Scheidsrechters Internationale (IR-WT) en nationale scheidsrechters. 

Individuele prijzen  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 

• De beker van de beste concurrent 

• De beker van de beste scheidsrechter 
 

Clubprijzen  Aan de eerste 3 teams wordt een beker uitgereikt. 
 Voor het eindklassement worden punten toegekend volgens de 
WT Competition Rules. 

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 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/  

 
  

https://www.abft.be/reglements-bonnes-pratiques/
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PROGRAMMA 

07/10/2022  
 18:00-20:30 Registratie 
 18:00-20:30 Weging (voor alle deelneemers) 

08/10/2022   
 7:00-9:00 Registratie 
 7:00-9:00 Weging (voor alle C-deelnemers en minimen AB-

deelnemers) 
 9:00-9:30 Briefing scheidsrechters 
 9:30-9:45 Briefing coaches 
 10:00 Start wedstrijd (voor alle C-deelnemers en minimen AB-

deelnemers) 
 12:00-13:30 Weging (voor alle cadetten, junioren en senioren AB-

deelnemers) 
 14:00 Start wedstrijd (voor alle cadetten, junioren en senioren 

AB-deelnemers) 

 

VERZEKERING EN VEILIGHEID 

Deelnemers  Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige licentie 
boekje‐verzekering. 
 De deelnemers moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart of 
paspoort. 
 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. 

Schoppen naar het hoofd  Slaan naar het hoofd is niet toegestaan in de C-minimen en  
C-cadetten.  
 Slaan naar het hoofd is toegestaan vanaf AB-cadetten en voor alle 
junioren en senioren.   

Coach  De coach moet ouder zijn dan 18 jaar. 
 De coach moet in sportkledij coachen. 
 Hij dient in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart of paspoort.  
 Coaches van een bij de BTF aangesloten federatie (ABFT- TKDV - 
TVDSG) moeten in het bezit zijn van hun nationale of WT coachkaart. 
 De coach dient in het bezit te zijn van een geldige licentie‐
verzekering. 
 

Beschermingen  Alle beschermingen waarin het WT-reglement voorziet, zijn 
verplicht voor alle categorieën (helm, mondbeschermer, 
onderarmbeschermer, handschoenen, scheenbeschermer en putjes), 
zelfs voor de categorieën waarin het aanraken van het hoofd verboden 
is. 
 Vizieren zijn toegestaan maar niet verplicht voor alle minderjarigen 
en cadetten. 
 

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

Toegankelijkheid De sporthal ligt op 1,5 km van de E19, afrit "Lennik ULB Erasme". 

Parkeren Er is gratis parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de 
sporthal. 

Restauratie  De organisator zorgt voor snacks en lichte maaltijden. 
 Een cafetaria "le jardin d'Erasme" bevindt zich op 200 m van de 

sporthal. 
Meer info: https://lejardinderasme.be/ 

 

Hotel Het Ibis-hotel Brussels Erasmus ligt op 400 m van de sporthal. 
Meer info: 

https://all.accor.com/hotel/A990/index.fr.shtml#origin=accor  

Materieel De Adisport winkel heeft een stand tijdens het evenement. 

 
 

Luchthaven  Brussels Airport (BRU) ligt op 27 km van de sporthal. 
 Charleroi Airport (CRL) ligt op 53 km van de sporthal 
 

 

https://lejardinderasme.be/
https://all.accor.com/hotel/A990/index.fr.shtml#origin=accor

