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Voor alle gekleurde 

banders

Open voor alle ITF Taekwon-Do organisaties



De SSTK Open is het toernooi voor de beginnende Taekwon-Doïn dat op 8 februari 2020 wordt 
georganiseerd in ‘Het Baken’ in Pijnacker. Op deze manier kan er op een kleinschalige manier, met een 
goede sfeer en veel tijd op de mat, kennis worden gemaakt met ITF Taekwon-Do wedstrijden. Zoals elk 
jaar proberen we de SSTK Open te verbeteren met de feedback die we hebben gekregen. De grootste 
aanpassingen zijn:

 -  Vaste categorieën die verderop in deze uitnodiging te vinden zijn.
 - Speciale ‘custom made’ medailles.
 - Werken in 2 blokken, zodat het toernooi minder tijd kost voor de deelnemers/ouders.

Naast de bovenstaande aanpassingen behouden we onze sterke punten. En zo hebben we ook dit jaar 
weer:

 - Voor iedereen een herkansingsronde met tul/sparren.
 - Voor de winnaarsronde een 1ste, 2de, 3de plaats medaille en voor de winaar van de  
  herkansingsronde een 3de paats medaille.
 - Voor alle deelnemers een deelname medaille.
 - Een toko met lekker en betaalbaar eten & drinken.
 - Ouders/verzorgers kunnen dichtbij de velden komen.
 - Een maximum van 200 deelnemers.
 - Per school 2 lunchbonnen voor de coaches.

Zorg ervoor dat je erbij bent op 8 februari voor het leukste, vriendelijkste en meest leerzame ITF 
Taekwon-Do toernooi van het jaar.

Met sportieve groet,
FTW-Events
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06 - 37 39 57 82
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Informatie SSTK Open

Datum:  Zaterdag 8 februari 2020

Locatie:  Sporthal “Het Baken” aan Het Baken 2, Pijnacker

Tijden:   09:00  Zaal open om 
   09:15  Coach-/scheidsrechter meeting
   09:30  Begin toernooi groep 1
   12:00  Aanvang groep 2

Deelname:  De SSTK Open is toegankelijk voor alle ITF Taekwon-Do organisaties.

Categorieën:  Blok 1 aanvang 09:00
   
   Non-contact sparring jeugd t/m 8 jaar (optioneel)  
   Jongens / meisjes        
   - 130cm, t/m gele band    
   +130cm, t/m gele band    

   Contact sparring jeugd t/m 13 jaar 
   Jongens     Meisjes      
   - 130cm, t/m gele band    - 130cm, t/m gele band 
   - 140cm, t/m gele band   - 140cm, t/m gele band 
   - 150cm, t/m gele band   - 150cm, t/m gele band    
   +150cm, t/m gele band   +150cm, t/m gele band 
 
   Tul jeugd     Saju Challenge
   Jongens & meisjes    Alle jeugd leden blok 1 
   Jeugd witte band (10de kup)
   Jeugd gele slip (9de kup)
   Jeugd gele band (8ste kup)

   Blok 2 aanvang 12:00
   
   Contact sparring jeugd t/m 13 jaar  
   Jongens     Meisjes      
   - 130cm, t/m groene slip t/m blauwe slip - 130cm, t/m groene slip t/m blauwe slip
   - 140cm, t/m groene slip t/m blauwe slip - 140cm, t/m groene slip t/m blauwe slip 
   - 150cm, t/m groene slip t/m blauwe slip - 150cm, t/m groene slip t/m blauwe slip 
   +150cm, t/m groene slip t/m blauwe slip +150cm, t/m groene slip t/m blauwe slip 

   - 140cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip - 140cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip
   - 150cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip - 150cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip
   +150cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip +150cm, t/m blauwe band t/m zwarte slip
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   Contact sparring junioren 14 t/m 17 jaar  
   Heren      Dames      
   - 60kg, t/m groene band   - 55kg, t/m groene band
   - 70kg, t/m groene band   - 65kg, t/m groene band
   +70kg, t/m groene band   +65kg, t/m groene band 

   - 60kg, blauwe slip t/m zwarte slip  - 55kg, blauwe slip t/m zwarte slip
   - 70kg, blauwe slip t/m zwarte slip  - 65kg, blauwe slip t/m zwarte slip
   +70kg, blauwe slip t/m zwarte slip  +65kg, blauwe slip t/m zwarte slip  
 
   Contact sparring senioren 18+ jaar  
   Heren      Dames      
   - 65kg, t/m groene band   - 60kg, t/m groene band
   - 75kg, t/m groene band   - 70kg, t/m groene band
   +75kg, t/m groene band   +70kg, t/m groene band 

   -65kg, blauwe slip t/m zwarte slip  -60kg, blauwe slip t/m zwarte slip
   -75kg, blauwe slip t/m zwarte slip  -70kg, blauwe slip t/m zwarte slip
   +75kg, blauwe slip t/m zwarte slip  +70kg, blauwe slip t/m zwarte slip
 
   Tul      Saju Challenge
   Heren & dames    Alle jeugd leden blok 2 
   Jeugd groene slip (7de kup)   Alle jun/sen leden blok 2
   Jeugd groene band (6de kup)
   Jeugd blauwe slip (5de kup)
   Jeugd blauwe band t/m rode slip (4de kup t/m 3de kup)
   Jeugd rode band t/m zwarte slip (2de kup t/m 1ste kup)

   Junioren/senioren witte band t/m gele slip (10de kup t/m 9de kup)
   Junioren/senioren gele band t/m groene band (8ste kup t/m 6de kup)
   Junioren/senioren blauwe slip t/m rode slip (5de kup t/m 3de kup)
   Junioren/senioren rode band t/m zwarte slip (2de kup t/m 1ste kup)

Regels sparring: In het onderdeel contact sparring gelden de standaard ITF (Spanje) regels. Wedstrijdduur   
   voor alle graduaties 1 ronde van 1,5 minuut. Wat betreft safety equipment, hand- en  
   voetbeschermers, helm, bitje en tok voor heren zijn verplicht! Bij non-contact sparring  
   is bescherming niet verplicht, wel toegestaan. Voor deelnemers t/m blauwe slip wordt  
   er gewerkt met het punt-stop systeem. Voor deelnemers met een blauwe band of  
   hoger zal er met het doorgaand systeem worden gewerkt. De velden zijn 7x7  meter  
   inclusief rode rand. Voor de jeugd zal gelden; 2 voeten in het rood is een  waarschuwing.  
   Voor de junioren/senioren geldt 1 voet buiten de rode rand is een  waarschuwing. Een  
   deelnemer t/m gele band en t/m 8 jaar mag niet met contact sparring en non-contact  
   sparring meedoen.
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Regels tul:  Deelnemers t/m blauwe slip (7de kup) zullen 1 vrije tul lopen. De vrije tul mag niet  
   hoger zijn dan de tul die de deelnemer moet weten voor de volgende graduatie. De  
   winnaar wordt bepaald door hand opsteken. Deelnemers met blauwe band (4de kup)  
   of hoger zullen 1 verplichte tul lopen. De verplichte tul wordt gekozen uit alle tul die de  
   laagste gegradueerde, in dezelfde categorie, voor een nieuwe graduatie moet weten.  
   Bij de deelnemers met een blauwe band (4de kup) of hoger zullen de scheidsrechters  
   klikkers hebben om fouten op te tellen.

Samenvoegen: De organisatie behoudt zich het recht om poules samen te voegen.

Inschrijving:  Het inschrijfformulier moet voor 2 februari 2020 zijn opgestuurd naar  
   sstk-open@ftw-events.nl. De gegevens op het inschrijfformulier worden gebruikt om  
   de categorieën samen te stellen. Alleen de voor- en/of achternaam en club naam kunnen  
   worden gepubliceerd. Gegevens zullen verder niet voor commerciële doeleinden  
   worden gebruikt of aan derden gegeven.
   
Inschrijfgeld:  €22,50  per deelnemer ongeacht 1 of 2 of 3 onderdelen.
   
Betaling:  Het inschrijfgeld moet voor 5 februari 2019 zijn overgemaakt naar
   IBAN 91INGB0009046445 ten name van FTW Events o.v.v. de clubnaam.

Publiek:  €5,- per persoon (kinderen onder de 10 jaar gratis)
   Publiek mag zowel bovenin als bij de velden komen. 

Medailles:  Voor elke tul & sparring categorie zal er een 1ste-, 2de-, 3de plaats medaille beschikbaar
   zijn voor de winnaarskant van de categorie en een 3de plaats medaille voor de winnaar
   van de herkansingsronde.
   Voor de saju challenge is er voor elke categorie alleen een 1ste plaats beker.
   Alle deelnemers krijgen een deelname medaille.

Weging & meting: Er zal steekproefsgewijs controle worden gedaan naar de opgegeven lengtes/ 
   gewichten. 
   Hierbij wordt een marge aangehouden van 1 centimeter en 1kg. Voor het ompoulen 
   van een deelnemer wordt €10,- administratiekosten gerekend.

Scheidsrechters: Om de SSTK Open zo onafhankelijk mogelijk te houden, vragen wij de deelnemende  
   scholen aan de onderstaande verplichting te voldoen voor het leveren van  
   scheidsrechters.

   1 t/m 9 deelnemers   1 scheidsrechter
   10 of meer deelnemers 2 scheidsrechters

   De scheidsrechters moeten via het inschrijfformulier worden opgegeven. Ook kan er  
   aangegeven worden voor welke functie de scheidsrechter eventueel ingezet kan  
   worden. Meer scheidsrechters zijn altijd welkom om de onafhankelijkheid te waarborgen.
   Voor elke missende scheidsrechter of scheidsrechter die niet de gehele dag aanwezig  
   is, zal de organisatie achter een boete van €45,- in rekening brengen. 
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Coaches:  De SSTK Open is een leerzaam, laagdrempelig en vriendelijk toernooi. Om dit ook zo 
   te houden hebben we een maximaal aantal coaches per school.

   1 t/m 9 deelnemers   2 coaches
   10 t/m 14 deelnemers  3 coaches
   15 of meer deelnemers 4 coaches

   Coaches worden geacht een trainingspak te dragen met sportschoenen en een  
   handdoek bij zich te hebben.
   We verwachten van coaches dat zij aanwijzingen aan de deelnemers geven wanneer 
   nodig. Fanatieke coaching wordt niet toegestaan.
   Bij tul is coaching niet toegestaan. Wanneer er 2 deelnemers van dezelfde school  
   tegen elkaar sparre, is er geen coach verplicht.

Aansprakelijkheid: Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat hij/zij zonder fysieke of  
   geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. De  
   organisator is niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten  
   gevolge van onzorgvuldig handelen. Mocht vanwege verwijtbaar gedrag de organisator  
   aansprakelijk zijn dan gaat de aansprakelijkheid niet het maximum te boven van de  
   door FTW-Events afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

Privacy:  Op de SSTK Open maken wij foto’s/video’s. U, uw kinderen kunnen op deze foto’s/ 
   video’s te zien zijn. Wij publiceren geen foto’s/video’s waardoor mensen  
   schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om dit aan u  
   mede te delen voor het gebruik van foto’s video’s. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat  
   foto’s/video’s van u of uw kinderen of u gepubliceerd worden. U mag natuurlijk altijd  
   aan onze medewerkers laten weten dat u liever niet hebt dat foto’s/ video’s met u of  
   uw kinderen gepubliceerd worden. Wij zullen er dan alles aan doen om dit te voorkomen.  
   Deze mededeling geldt alleen voor foto’s/video’s die door ons, of in onze opdracht  
   worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/bezoekers foto’s/video’s  
   maken tijdens onze activiteiten. FTW-Events heeft daar geen invloed op, maar wij gaan  
   ervan uit dat deze ouders/bezoekers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s/ 
   video’s op internet, aangezien wij daarop zoveel mogelijk proberen toe te zien. Met  
   deelname/bezoeken van de SSTK Open geeft u aan de privacy regels te hebben  
   gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Contactgegevens: Meer informatie over de SSTK Open kunt u vinden op www.sstk-open.nl. Hier kan ook  
   de uitnodiging en het inschrijfformulier worden gedownload. Mocht u vragen hebben  
   over de SSTK Open, dan kunt u e-mailen naar sstk-open@ftw-events.nl.
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