Zondag 22 april 2018
Sportoase, Philipssite 6
3001 Leuven (België)

Georganiseerd door Kung fu Wushu school Long Hu Men Leuven, België.
Met steun van stad Leuven en de Vlaamse Wushu Federatie
Voor meer informatie:
info@longhumen.be,
+32(0)477/57 23 23

Leuven, 8 januari 2018

Beste collega en sportvriend
Kungfu Wushu School Long Hu Men Leuven organiseert met steun van Stad Leuven en Vlaamse
Wushu Federatie haar 21ste GOLDEN DRAGON CUP, Belgian Open All Martial Arts Tournament. Het
toernooi is open voor alle krijgskunsten, voor dames en heren.
Dit jaar zal de Golden Dragon Cup plaatsvinden op:

ZONDAG 22 APRIL 2018
Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven.


De competitie is een individueel full contact gevechtswedstrijd voor dames en heren
vanaf 16 jaar.



Mogen wij u nadrukkelijk vragen om het reglement (hieronder) grondig te lezen aub en
indien u nog vragen heeft daarover, aarzel niet om ons te contacteren?



Tevens vragen wij u vriendelijk uw inschrijvingen zo vlug mogelijk of ten laatste op 13 april
2018 op te sturen via e-mail aub ?



Om vervelende vertragingen van de wedstrijden te vermijden, aanvaarden wij geen enkele
inschrijving meer op de dag van het tornooi zelf!

Wij danken u alvast voor uw deelname.

Met sportieve groeten

Hamid Abroudi
Organisator GDC

Roland Quenon
Voorzitter scheidsrechterscommissie
Erkend internationaal scheidsrechter
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GOLDEN DRAGON CUP
Belgian Open All Martial Arts Tournament
REGLEMENT

Artikel 1. Algemene bepalingen
 Betwisting beslissing scheidsrechter
Bij betwisting van de beslissing van de scheidsrechter worden foto’s of videobeelden
niet aanvaard als bewijs, tenzij men officieel en schriftelijk klacht neerlegt bij de
hoofdscheidsrechter, binnen de 15 minuten na de beslissing en betaling van 100€
waarborg en met zelf aangebrachte onbetwistbare bewijzen.
 Prijsuitreiking
Er worden prijzen uitgereikt aan:
o 1ste plaats,
o 2de plaats en
o 2x 3de plaats (er worden geen kleine finales voor de 3de en 4de plaats gevochten).
o Golden Dragon Trophy voor de “Best Competitor & Fair Play” (voor dames en
heren)
o Het is ook mogelijk om deelnamecertificaten te bekomen, zowel voor de
deelnemers als voor de club, maar deze moeten op voorhand, bij uw inschrijving
aangevraagd worden ten laatste op 13 april 2018.


Golden Dragon Trophy
De criteria om deze trofee te behalen zijn:
o de eerste plaats behalen in eigen categorie
o stijlvol hebben gevochten volgens eigen discipline
o sportief gedrag en fair play
o bewezen hebben in voldoende kampen (geldt niet voor één kamp)
o de scheidsrechters kiezen uiteindelijk de winnaar

 Aantal toegelaten deelnemers voor het hele tornooi
Er zullen maximum 90 deelnemers in totaal toegelaten worden!
 Verzekering
Naast uw eigen verzekering kunnen we u een bijkomende gratis verzekering afsluiten
om uw veiligheid te garanderen maar op voorwaarde, dat u uw deelnemers inschrijft
vóór 13 april 2018.
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 Doping
Gebruik van stimulerende middelen, voor of tijdens het tornooi is ten strengste
verboden.
De bevoegde controlearts heeft het recht om het gebruik van doping ten allen tijde
te controleren. De kamper die schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal
de bevoegde dopingrechtbank een disciplinaire sanctie opleggen die bestaat uit een
verbod om gedurende een bepaalde periode aan sportactiviteiten deel te nemen
en/of het betalen van een administratieve geldboete en/of de betaling van de
procedurekosten.
Voor verboden middelen verwijzen we u naar:
http://www.dopinglijn.be/dopingcontrole-wat-wie-hoe/een-overtreding-wat-nu/

Artikel 2. Competitietype
FULL CONTACT (boxing & kicking styles: Sanda, Kickboxing, Muay Thai, Karate etc…)

Artikel 3. Competitiesysteem
 Individuele wedstrijden
 Met rechtstreekse eliminatie (K.O., K.D.)
 De wedstrijden duren 2 rondes van 2 minuten met 1 minuut pauze tussen de 2
rondes. In geval van onbeslist wordt de wedstrijd verlengd met een 3 de ronde na 1
minuut pauze.
 In geval van een 2de onbeslist, zal de hoofdscheidsrechter beslissen op basis van het
totaal punten behaald in de 3 rondes.

Artikel 4. Deelnamevoorwaarden
1. Juniors, dames en heren van 16 tot 17 jaar.
o voorleggen van identiteitskaart op de dag van het toernooi. De
clubverantwoordelijke dient zich ervan te gewissen dat zijn deelnemer medisch in
orde is om deel te nemen aan dit soort toernooi.
o De ouders moeten een geschreven toestemming geven aan hun kind om deel te
nemen aan de Golden Dragon Cup, met vermelding van naam, adres, gedateerd
en gehandtekend. Deze volmacht moet voor het toernooi aan de coach bezorgd
worden en de coach overhandigt deze verklaring bij de definitieve inschrijving
(weging) aan de verantwoordelijke.
2. Seniors, dames en heren vanaf 18 jaar.
3. Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen. Wegens respect voor de privacy wordt
geen doktersbewijs gevraagd maar wel een verklaring, getekend dat men niet
zwanger is op de dag van het tornooi.
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4. De maximumleeftijd is 40 jaar tenzij anders bepaald door uw verzekering en mits
voorlegging doktersattest niet ouder dan 2 maanden.
5. Ervaring hebben in competitie van minstens 5 wedstrijden of meer (categorie Bof A)
moet aangetoond worden d.m.v. een wedstrijdboekje of verklaring getekend op de
dag zelf.
6. De deelnemers moeten sportmedisch geschikt bevonden zijn om aan het toernooi te
mogen deelnemen. Dit omvat dat de sporter een bewijs van algemene
sportmedische geschiktheid moet kunnen voorleggen op de dag van het toernooi (via
het wedstrijdboekje, doktersattest, enz…).
7. Elke kamper moet tevens een korte geschiktheidsonderzoek willen ondergaan voor
de definitieve inschrijving en weging op de dag van het toernooi.
8. De organisatie zal voor de veiligheid van alle deelnemers een bijkomende
dagverzekering afsluiten, maar onder voorwaarde dat de inschrijvingen ons tijdig
bereiken. Wij raden u aan om uw inschrijvingen vóór 13 april 2018 op te sturen via
mail.
9. Deelname in de onkosten is 10€ (1 coach en 1 verzorger zijn vrijgesteld van
entreegeld maar moeten met hun deelnemers aanwezig zijn tijdens de check-in). Na
de afsluiting van de check-in, wordt iedereen als toeschouwer gezien, en moet
bijgevolg de toegang betalen.

Artikel 5. Wedstrijdcategorieën
Categorie A: meer dan 5 competities ervaring
Categorie B: minder dan 5 wedstrijden ervaring
Dit moet aangetoond worden aan de hand van een wedstrijdboekje of door een
verklaring te tekenen op de dag van het tornooi.

Artikel 6. Wedstrijdoppervlakte
De wedstrijdmat is een groene tatami, een vierkant van 6m zijde met een rode veiligheidszone
van 1m, totale wedstrijdzone is 8mx 8m.

Artikel 7. Protecties
De kamper moet zijn eigen protectiemateriaal voorzien.
Volgende beschermingen moeten gedragen worden tijdens de wedstrijd.
 Een paar bokshandschoenen 10 voor kampers onder 65kg en
 12 oz voor kampers boven 65kg (bij voorkeur 2 paar, rood en zwart)
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Een paar tibias- en voetbescherming
Een kruisbescherming (voor dames en heren)
Een tandbescherming
Een borstbescherming (dames)
Belangrijke opmerkingen:
o De scheen-voetbescherming mag NIET versterkt zijn. Wij geven voorkeur aan de
soepele katoenen scheen-voetbescherming!
o De dames die geen borstbescherming bezitten, zullen een document moeten
ondertekenen waarin zij verklaren op eigen risico zonder borstbescherming deel te
nemen !

Artikel 8. Gewichts- en leeftijdscategorieën
1. Juniors heren van 16 tot 17 jaar
a. minder dan 65kg
b. 65,1kg – 75kg
c. Meer dan 75kg
Deze categorieën kunnen, afhankelijk van het aantal deelnemers, mogelijks aangepast
worden!
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Seniors heren vanaf 18 jaar
minder dan 65kg
65,1kg – 70kg
70,1kg – 75kg
75,1kg – 80kg
80,1kg – 85kg
meer dan 85kg

3. Seniors dames vanaf 18 jaar
a. minder dan 60kg
b. meer dan 60kg
Deze categorieën zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, mogelijks aangepast
worden!
Belangrijke opmerkingen:
o Een club mag maximum 4 kampers in eenzelfde gewichtscategorie inschrijven!
o De kamper die op de gewichtscontrole (op de dag van het tornooi) TWEE
gewichtscategorieën hoger blijkt te zitten dan bij de inschrijving, wordt
gedikwalificeerd!

Artikel 9. Verboden handelingen
1.
2.
3.
4.
5.

kopstoten
elleboogstoten
kniestoten naar het hoofd
meer dan één kniestoot achtereenvolgens op het lichaam.
gerichte aanvallen naar gewrichten, ogen, keel, nek, wervelkolom en
geslachtsdelen.
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6. praten gedurende de wedstrijd, de tegenstander of de scheidsrechter beledigen.
7. de tegenstander buiten de mat ‘duwen’.
8. alle aanvallen vóór of na het begin- of eindsignaal van de scheidsrechter.
9. verder op de grond worstelen of de tegenstander op de grond aanvallen.
10. opofferingsworp met het doel de tegenstander opzettelijk te kwetsen.
11. Naar de kin van de tegenstander stamen met de voorwaartse strap (front kick).
Als een kamper één van deze regels overtreedt, zal de scheidsrechter vermanen met
een persoonlijke of publieke waarschuwing (naargelang de ernst van overtreding). In
geval van een zware fout kan de scheidsrechter de ovetreder meteen diskwalificeren.

Artikel 10. Puntentoekenning
Toekenning van 1 punt:
1. een vuiststoot op het lichaam
2. een vuiststoot naar het hoofd
3. een kniestoot op het lichaam (twee kniestoten na elkaar is verboden)
4. een werptechniek waarbij de uitvoerder bovenop zijn tegenstander valt
5. lowkick (binnen- en buitenkant van dij)
Toekenning van 2 punten:
1. een trap op het hoofd
2. een trap op het lichaam
3. een werptechniek waarbij de uitvoerder recht blijft.
4. de tegenstander buiten de (rode) mat werken door middel van een
aanvalstechniek.
5. De tegenstander wordt tot 8 uitgeteld.

Artikel 11. Verlies van de wedstrijd of round
1. Wanneer een kamper zijn handschoenen uitdoet tijdens de pauze zal worden
gediskwalificeerd.
2. Wanneer men 3 publieke waarschuwingen krijgt (3 rode kaarten = 6 strafpunten).
3. Wanneer men 6 privé waarschuwingen krijgt (6 gele kaarten = 4 strafpunten).
4. Wanneer men tot 10 (KO) uitgeteld wordt.
5. Wanneer men tweemaal in dezelfde ronde tot 8 wordt uitgeteld, verliest men de
ronde. In geval van driemaal tot 8 uitgeteld, verliest men de wedstrijd (KD).
6. Indien na de 3de ronde opnieuw onbeslist, dan verliest de kamper die de meeste
strafpunten en KD’s heeft gekregen en het minst initiatief nam tijdens de wedstrijd.
7. Wanneer men gediskwalificeerd wordt (voor verboden handelingen of voor houding
die niet strookt met de regels van beleefdheid en hoffelijkheid).
8. Wanneer de kamper forfait geeft door vooraf tegen de scheidsrechter te zeggen dat
hij niet meer wil kampen. Of beslist om te stoppen tijdens de kamp door een hand op
te steken naar de scheidsrechter en hem te kennen geeft dat hij wil stoppen.
9. Wanneer een kamper vijfmaal buiten de gevechtszone stapt, verliest hij de ronde.
10. Wanneer de coach de kamp stopt door een handdoek op de mat te gooien.
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11. Wanneer de scheidsrechter de kamp stopt omwille van een groot niveauverschil
tussen de kampers.
12. Wanneer de dokter de kamp stopt omwille van een blessure. De dokter zal dit
persoonlijk tegen de scheidsrechter zeggen waarna deze de kamp onmiddellijk zal
beëindigen.
13. Indien de dokter van oordeel is dat de kamper niet meer in staat is verder te vechten,
laat hij de tafelverantwoordelijke het stopsignaal luiden en zal hij persoonlijk tegen
de scheidsrechter zeggen dat de betreffende kamper niet meer verder mag vechten.
14. Indien de supporters van een club zich misdragen tijdens een kamp van hun club
(oneerbiedig roepen en de wedstrijd storen), moet de coach trachten zijn supporters
te bedaren. Indien na herhaaldelijke verwittigingen, de situatie niet verbetert, kan de
hoofdscheidsrechter beslissen om de club uit te sluiten en de security en desnoods
ook de ordediensten in te schakelen om de toeschouwers uit de zaal te verwijderen.
In dit geval zal de organisatie de situatie evalueren en indien nodig de club uit te
sluiten om terug deel te nemen het komende jaar of jaren.

DAGORDE
09:00 - 10:15

Medische controle, controle inschrijvingen en weging.
Wordt om 10:15 stipt afgesloten, daarna worden geen wegingen meer
toegelaten !
Wij vragen u nadrukkelijk om met het hele team aan te melden én met
de officiële coach!

10:30 - 10:45

Briefing coaches

11:00
11:30

Openingsceremonie
Aanvang 1ste deel Toernooi

14:30

Pauze en demonstraties

15:00

2de deel toernooi

17:00 - 18:00

Finale en prijsuitreiking
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