Taekwondo Academy Parkstad

Punten bij sparrings-wedstrijden
ARTIKEL 12; GELDIGE PUNTEN
1.
1.1)
1.2)

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).

2.

Punten zullen toegekend worden wanneer geoorloofde technieken, nauwkeurig en krachtig, op de
geldige scoringszones van het lichaam worden uitgevoerd.

3.
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

De geldige punten zijn als volgt verdeeld:
Eén (1) punt voor een geldige aanval op de lichaamsbeschermer.
Twee (2) punten voor een geldige gedraaide trap op de lichaamsbeschermer.
Drie (3) punten voor een geldige aanval naar het hoofd.
Vier (4) punten voor een geldige gedraaide trap naar het hoofd.

4.

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

5.

Ongeldig verklaren van punten:

Wanneer een deelnemer een aanval om te scoren uitvoert verenigd met verboden handelingen, zullen de
gescoorde punten ongeldig worden verklaard.
(Verklaring #1) Nauwkeurig: dit wil zeggen het juiste aspect van een aanvalstechniek, het volledig contact
maken binnen de grenzen van een geldige scoringszone.
(Verklaring #2) Krachtig:
a. Lichaamsbeschermer, niet uitgerust met een elektronische sensor:
Voldoende kracht wordt gedemonstreerd wanneer het lichaam van de tegenstander, door de kracht
van de uitgevoerde techniek, abrupt verplaatst wordt.
b. Bij het gebruik van PSS :
De kracht van de uitwerking wordt gemeten door PSS met het niveau van kracht waarmee punten
worden geregistreerd variërend op grond van gewichtsklasse en geslacht.
(praktische richtlijn)
Wanneer een deelnemer is aangeslagen door een legale aanval met een geldig punt van de tegenstander , zal
de scheidsrechter eerst de status van de deelnemer bepalen en besluiten om te tellen of niet. Als de
scheidsrechter vaststelt dat de deelnemer de wedstrijd niet kan voortzetten, mag de scheidsrechter de
wedstrijd stoppen en de winnaar door K.O. bekend maken. Wanneer een deelnemer is aangeslagen door een
legale aanval zonder registratie van geldige punt(en) zal de scheidsrechter de wedstrijd hervatten na het
controleren van de status van de deelnemer of actie ondernemen in overeenstemming met artikel 18
“Procedure in geval van een Knock Down”. De criteria van “Knock Down” moet in overeenstemming zijn met
artikel 17. 19
(Verklaring #3)
Ongeldig verklaren van een punt:
Het is een regel dat punten, verworven door ongeoorloofde technieken of acties, niet geldig zijn. In zo'n situatie
dient de scheidsrechter de ongeldigheid daarvan kenbaar te maken door het punt af te wuiven en de daarbij
behorende straf toe te kennen.
(Praktische richtlijn)
In de situatie zoals hierboven aangeduid, moet de scheidsrechter onmiddellijk het commando “Kal-yeo”
uitspreken en dan zal hij eerst het punt afwuiven en vervolgens de daarbij behorende straf toekennen.
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