19. CABANG TAE KWON DO
A. Waktu dan tempat
a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019.
b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang
perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada
tanggal 8 Juli 2019.
B. Peserta Perlombaan
1. Peserta adalah Atlet Taekwondo Indonesia yang mendapat rekomendasi dari
kontingen Universitas masing-masing
2. Tiap peserta hanya boleh ikut satu kelas Gyeorugi.
3. Bagi Pelatih & Atlet yang terlibat dalam YUTI / UTI Pro / Organisasi yang
bergerak di luar PBTI tidak diperkenankan mengikuti perlombaan.
C. Kategori Perlombaan
Kyourugi (fighting)
1. Menyandang minimum Geup 7 (hijau polos) PBTI, dibuktikan dengan
sertifikat asli
2. Pembagian kelas
-

Putra (54 kg –60 kg).

-

Putri (49 kg –55 kg).

D. Drawing
Drawing akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id.
E. Peraturan Perlombaan
1. Sesuai dengan peraturan perlombaan yang berlaku di Competition Rules
WTF dan aturan tambahan (penyesuaian) oleh panitia pelaksana dan akan
dijelaskan kembali pada waktu pertemuan teknis (technical meeting).
2. Partai terdiri dari 3 ronde*
3. Ronde berlangsung selama 1,5 – 2 menit*
4. Istirahat setiap ronde selama 30 detik*
5. Setiap atlit wajib memakai pelindung, mulai dari, armguard, shinguard,
handgloves, groinguard (pelindung kelamin), gum shield dan e-foot/socks
KP&P.

6. Untuk headprotector dan bodyprotector dengan sistem KP & P disediakan
oleh panitia/penyelenggara.
7. Peraturan dimaksud *akan ditentukan ulang dan diumumkan waktu
technical meeting.
F. Sistem Perlombaan
a. Penimbangan badan dilaksanakan pada waktu technical meeting.
b. Perlombaan dilaksanakan dengan sistem gugur.
c. SistemPenilaian PSS (Protector Scoring System) KP & P.
d. Sistem Instant Video Replay (IVR) memakai kamera WEB CAM.
G. Coach
a. Atlet yang bertanding di dampingi oleh satu orang coach.
b. Coach harus memiliki minimal SERTIFIKAT PELATIH TINGKAT DAERAH
dengan minimal tahun 2016 yang dikeluarkan oleh PENGPROV TI masing –
masing, atau SERTIFIKAT PELATIH TINGKAT NASIONAL yang dikeluarkan
oleh PBTI, serta harus mengetahui WTF Competition Rules yang berlaku.
c. Hanya coach yang terdaftar saja yang boleh mendampingi atlet.
H. Peralatan dan Perlengkapan
a. Perlengkapan perlombaan yang bersifat pribadi harus dibawa oleh masing –
masing peserta/atlet yaitu: Mouthpiece (pelindung gigi) berwarna bening,
Hand Glove, Groin Guard, Arm Guard, Shin Guard dan Shock KPNP.
b. Perlengkapan/ peralatan lainnya akan disediakan oleh panpel perlombaan.
c. Penggunaan dobok dan perlengkapan perlombaan lainnya akan diperiksa di
inspection desk, apabila terjadi kecurangan dari salah satu kelengkapan
peralatan perlombaan tersebut maka akan dikenakan sanksi etik dan dapat
diskualifikasi.
I. Wasit
a. Wasit hakim yang bertugas adalah wasit yang ditetapkan oleh PBTI.
b. Wasit–wasit yang memimpin perlombaan harus bertindak jujur, adil dan
tidak memihak sesuai dengan janji wasit.
c. Wasit hakim harus berpakaian rapi, sopan sesuai dengan pakaian yang
telah ditetapkan.

d. Wasit hakim yang tidak bertugas, harus duduk ditempat yang telah
disediakan dan tidak boleh mengadakan komunikasi dengan atlet / official
dari kontingen manapun.
e. Wasit hakim yang memimpin perlombaan PIONIR harus tidak mempunyai
ikatan dengan kontingen manapun.
J. Protes
Protes atas keputusan wasit yang memimpin perlombaan ditempuh melalui
prosedur sebagai berikut:
a. Saat berlangsung perlombaan Protes atas keputusan referee atau judge
dapat dimintakan pada setiap ronde, paling lambat 5 detik setelah kejadian
melaui IVR (Instan Video Replay) selama atlet tersebut masih memiliki kartu
IVR.
b. Protes setelah akhir perlombaan ditiadakan (tidak ada protes).
K. Kriteria Penilaian
a. Penilaian poin sah, menggunakan protector scoring system by KP&P, dengan
penilaian sebagai berikut* :
a) Poin 1 : pukulan langsung ke badan
b) Poin 2 : tendangan langsung ke badan
c) Poin 3 : tendangan langsung ke badan dengan berputar
d) poin 3 : tendangan langsung ke kepala
e) poin 4 : tendangan langsung ke kepala dengan berputar
*sesuai dengan peraturan“WTF (World Tae Kwon Do Federation) Competition
Rules”
b. Tindakan yang dilarang dalam perlombaan, maka atlit tersebut akan
mendapatkan “Ganjeom”(peringatan) dari wasit maksimal 10 kali, dan
lawan mendapatkan 1 poin, hal nya sebagai berikut:
a) Melewati garis batas arena perlombaan
b) Menghindar dan menunda perlombaan
c) Jatuh/menjatuhkan diri
d) Memegang, menarik, atau mendorong lawan
e) Menyerang dibawah pinggang
f) Menyerang dengan lutut

g) Menyerang muka/kepala lawan dengan tangan.
h) Sikap yang tidak patut, baik oleh atlet maupun pelatihnya (provokatif)
L. Penutup
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada
waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00
WIB.

