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Regels ChinHûng sparringstoernooi 
 

Geldige punten 

1. Geldige scoringszones  
1.1) Lichaam: het blauwe of rood gekleurde gebied van de lichaamsbeschermer.  

1.2) 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. De geldige punten zijn als volgt verdeeld:  
3.1) Eén (1) punt voor een geldige aanval op de lichaamsbeschermer.  
3.2) Twee (2) punten voor een geldige gedraaide trap op de lichaamsbeschermer.  

3.3) Drie (3) punten voor een geldige aanval naar het hoofd. (junioren/senioren) 
3.4) Vier (4) punten voor een geldige gedraaide trap naar het hoofd. (Junioren/senioren) 
4. De wedstrijdscore zal de som zijn van de punten, over alle 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. 

 

Geoorloofde technieken zijn: 

 Vuisttechnieken: technieken toegediend door het gebruik van de voorste delen van de 
wijsvinger en de middelvinger van de stevig gebalde vuist.  

 Voettechnieken: technieken toegediend door het gebruik van het gedeelte van de voet 
beneden het enkelgewricht.  

Geoorloofde scoringszones 

A. Romp: binnen de grenzen van de zone, gevormd door de horizontale lijn aan de basis van 
de schoudergordel (acromion) tot een horizontale lijn met de bekkenrand 
(darmbeenkam/iliac crest), is een aanval met vuist- of voettechnieken geoorloofd. Echter, 
deze aanvallen mogen niet uitgevoerd worden op het gedeelte van de rug, dat niet 
beschermd wordt door de lichaamsbeschermer.  

B. Gezicht:deze zone is de voorkant van het gezicht gevormd door het vlak gevormd door de 
verticale lijnen bij de beide oren, en alleen aanvallen met voettechnieken zijn geoorloofd.  

Een punt is geldig, wanneer: 

 een stoot succesvol wordt geleverd aan het middengedeelte van de romp: de buikstreek en 
de beide flanken van het lichaam. (op de lichaamsbeschermer)  

 een trap wordt geleverd aan de geoorloofde delen van het gezicht of op het lichaam (op de 
lichaamsbeschermer)  

 een deelnemer tegen de grond wordt gewerkt tengevolge van een aanval van de 

tegenstander op een gedeelte van de lichaamsbeschermer dat geen deel uitmaakt van de 
geldige scoringszones  

 de tegenstander, als een resultaat van een krachtige stoot of trap, aangeslagen is, wankelt 
of niet in staat is naar behoren te voldoen aan de vereisten van de wedstrijd (het is dan 
vereist dat de scheidsrechter tot en met acht telt)  

Wanneer de deelnemer, aangeslagen is, wankelt of niet in staat is naar behoren te voldoen aan de 

vereisten van de wedstrijd, tengevolge van een aanval, moet de scheidsrechter tot en met “Yeo-
dul” (acht) tellen alvorens de wedstrijd te hervatten. Wanneer de deelnemer binnen de acht tellen 
niet aangeeft de wedstrijd voort te willen zetten, dan verliest de deelnemer door knock-down. 
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Opzettelijk aanvallen onder de band (de benen en het kruis) en aanvallen 
uitgevoerd op het gedeelte van de rug, dat niet beschermd wordt door de lichaamsbeschermer, 
alsmede aanvallen van het achterhoofd (tot aan de oren), zijn verboden 

Superioriteit 
In geval van een gelijke score zal de winnaar door de scheidsrechter bepaald worden op basis van 
superioriteit gedurende alle drie de ronden. De bepaling van superioriteit zal gemaakt worden op 
basis van het getoonde initiatief: 

a. In geval van een gelijke score door puntenaftrek, zal de winnaar die deelnemer zijn, die 

meer geldige punten heeft gescoord over drie ronden.  
b. De betekenis van "initiatief" is technische overheersing over een tegenstander door 

aanvallende wedstrijdvoering.  
c. Het aantal uitgevoerde technieken.  

d. Gebruik van meer gevorderde technieken, zowel in moeilijkheid als in complexiteit. 
Bijvoorbeeld: de trap naar het gezicht, de ronddraaiende trap of gesprongen trap.  

e. Beste wedstrijdmentaliteit vertoont.  

Waarschuwingen en strafpunten 
De scheidsrechter geeft waarschuwingen (Kyong-Go's) (1/2 punt aftrek) en strafpunten 
(Gamjeom's) (volledige punt aftrek) voor overtredingen van de voorgeschreven regels. 

Waarschuwing (Kyong-Go) bij: 
A - Contacthandelingen 

a) De tegenstander vastpakken  

b) De tegenstander vasthouden  
c) De tegenstander duwen  
d) Het raken van de tegenstander met de romp  

B - Negatieve handelingen 

a. Opzettelijk overschrijden van de waarschuwingslijn  

b. Ontwijken door de tegenstander de rug toe te draaien  
c. Zich opzettelijk laten vallen  
d. Verwonding simuleren  

C - Aanvallende handelingen 

a. Kopstoot of aanvallen met de knie  
b. Opzettelijk aanvallen van het kruis  
c. Opzettelijk stampen op of trappen tegen enig deel van het been of de voet  
d. Het gezicht van de tegenstander raken met de handen of de vuist  

D - Ongewenste handelingen 

a. Gebaren om scoring of puntenaftrek aan te geven van de kant van de deelnemer of de 
coach  

b. Het uiten van ongewenste opmerkingen of enig wangedrag van de kant van de deelnemer 
of de coach.  

c. Het verlaten van de aangewezen plek door de coach gedurende de wedstrijd  
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Strafpunt (Gam-Jeom) bij: 
 

A - Contact handelingen 

a. Werpen van de tegenstander  
b. Het opzettelijk neerwerpen van de tegenstander door het vastpakken van de aanvallende, 

zich in de lucht bevindende voet van de tegenstander  

B - Negatieve handelingen 

a) Overschrijden van de grenslijn  
b) Opzettelijk inbreuk maken op de voortgang van de wedstrijd  

C - Aanvallende handelingen 

a. Aanvallen van een gevallen tegenstander  
b. Opzettelijk aanvallen van de rug of de achterkant van het hoofd  
c. Ernstig aanvallen van het gezicht van de tegenstander met de hand  

D - Ongewenste handelingen 

Gewelddadige of extreme opmerkingen of gedrag van de kant van de deelnemer of de coach 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  


