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BIJZONDERE WEDSTRIJDBEPALINGEN – SPARRING 
 

Leeftijden: 

Senior 17 jaar en ouder 

Junior 15 t/m 17 jaar 

Cadetten 12 t/m 14 jaar 

Aspirant 9 t/m 11 jaar 

Pupil 6 t/m 8 jaar 
 
Voor alle leeftijden geldt dat de dag van competitie als referentiedatum zal gelden. 
Het is niet toegestaan om deel te nemen in een andere leeftijdsklasse. 
Het ChinHûngtoernooi kent geen sparringswedstrijden voor 5 jaar of jonger. 
In de pupilklasse is het toegestaan om gemengde wedstrijden (meisjes en jongens samen) 
te houden. In de senior-, junior-, cadet-, en aspirantklassen worden voor dames c.q. meisjes 
en heren c.q. jongens aparte wedstrijden gehouden. (Anders dan hier benoemd alleen in overleg 
met coaches) 
Sporters van 17 jaar mogen zowel in de juniorenklasse als in de seniorenklasse deelnemen. 
Sporters van 17 jaar mogen slechts in 1 leeftijdsklasse starten. 
 
Categorieën: 
De vijf leeftijdsgroepen zijn onderverdeeld in de drie navolgende categorieën: 
A-categorie 2e Geup en hoger (rood, rood/zwart, Dan/Poom-graden) 
B-categorie 6e Geup t/m 3e Geup (groen, groen/blauw, blauw, blauw/rood) 
C-categorie 10e Geup t/m 7e Geup (wit, wit/geel, geel, geel/groen) 
 
Coachen: 
Bij alle wedstrijden is de aanwezigheid van een coach verplicht. 
De coach dient sportkleding (incl. sportschoenen) te dragen en een handdoek bij zich te 
hebben. 
De coach dient tenminste 18 jaar oud te zijn. 
 
Bescherming: 
De sporter dient romp-, hoofd-, kruis-, onderarm-, scheen-, hand en mondbeschermer(s) te 
dragen alvorens de wedstrijdruimte te betreden. Kruis-, onderarm- en scheenbeschermers 
dienen onder de dobok gedragen te worden. 
Bij de pupillen en aspiranten is een scheenbeschermer met wreefbeschermer toegestaan! 
Piercings, oorbellen en dergelijke attributen zijn niet toegestaan, ook al worden ze afgeplakt 
met tape. Ook een tong en/of navel/tepel piercing is niet toegestaan. Deze piercings dienen 
voor de aanvang van de wedstrijd te worden verwijderd. 
De mondbeschermer dient transparant of wit van kleur te zijn. De hoofdbeschermer dient te 
corresponderen met de kleur van de rompbeschermer of wit te zijn. 


