Reglament 3r Campionat de Catalunya
de Haidong Gumdo 2017
General
Data del campionat: 26 de Març de 2017
Organitza: Delegació Catalana de l'Associació Espanyola de Haidong Gumdo.
1. Aquest campionat està obert solament per a membres i escoles de l'Associació
Espanyola de Haidong Gumdo.
2. Cada escola haurà d'aportar, com a mínim, un àrbitre a la competició.
3. Tots els participants hauran

de vestir el dobok oficial de Haidong Gumdo (a
excepció d'aquelles categories en les quals s'especifiqui el contrari).



4. Els competidors no podran participar amb sabatilles ni mitjons (a excepció
d'aquelles categories en les quals s'especifiqui el contrari o a causa de
circumstàncies mèdiques. En l'últim cas, consultar amb l'organització).

5. No
 hi haurà tatami o “puzzle”. La competició es realitzarà directament al terra
del poliesportiu.
6. Els competidors hauran de saludar als jutges en començar qualsevol exercici,
sempre traient l'espasa del cinturó.
7. Els practicants de Haidong Gumdo hauran de mantenir un nivell de decor
digne de practicants d'arts marcials. Faltar al respecte pot resultar en
desqualificació.
8. Les categories hauran de tenir un mínim de competidors a decidir per
l'organització una vegada rebudes les inscripcions. L'organització es reserva el
dret a combinar o afegir divisions per al millor funcionament del campionat.
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Formes Individuals 검법

●
●
●
●

No hi haurà chakgum entre formes. Solament en acabar tots els gumbubs.
Tots els gumbubs han de començar mirant el tribunal.
La transició entre gumbubs és lliure.
No es penalitzarà per sortir de la zona delimitada mentre es realitza la forma.



El procediment serà:
1. El tribunal anunciarà: charyot kyogne per a la salutació (l'espasa haurà de
treure's del cinturó per saludar).
2. El tribunal
 anunciarà: junbi i haurà de respondre's amb un “junbi!”
3. El tribunal anunciarà:  shijak! i s'haurà de començar la forma amb un crit (kihap).
●

El competidor realitzarà el chakgum sense ordre del tribunal en acabar totes les
formes.

Es valorarà:
●
●
●

Precisió: dels talls, de les correctes postures i de la mirada.
Potència: els talls hauran de tenir energia, així com les postures ser estables.
Velocitat: un correcte dinamisme entre rapidesa i calma, en els diferents
moviments de la forma.

Categories:
●
●

Júnior: fins a 14 anys
Sènior: a partir de 15 anys (inclosos)

Cinturó (inclosos)

Formes

Groc fins a Verd

Ssang so gumbub 1 i 2

Blau fins a Vermell-Negre

Ssang so gumbub 6 i 7

1r DAN fins a 3r DAN

Shimsang gumbup

Cinturons de color: mokgum (espasa de fusta) oficial.
Cinturons negres: kagum (espasa sense tall) oficial.
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Apagar Espelmes 촛불끄기

●
●

Cinturons color: 1 espelma
Cinturons negres: 2 espelmes

En aquesta categoria no necessàriament constarà de dos tercers llocs.
En cas d'empat es podrà incrementar el nombre d’espelmes.
El tribunal donarà l'ordre per a cada intent.
En cada ordre l'espasa haurà d’aturar-se en acabar el tall (sense tornar a pujar).
Es desqualificarà en cas que l'espasa toqui l'espelma o el terra.
En ambdues categories haurà d'usar-se mokgum (espasa de fusta) oficial.
Categories:
●
●

Júnior: fins a 14 anys
Sènior: a partir de 15 anys (inclosos)

Tall de Paper 종이 베기

El procediment serà:
1. El tribunal anunciarà: kimase hana, dul, set, net.
2. El tribunal anunciarà: balto.
3. El competidor s'ajustarà a la distància que cregui convenient estant en
kyonjokse.
4. El tribunal anunciarà: shijak! per començar.

En acabar tots els talls, el competidor realitzarà el chakgum per si mateix.
Categories:
●
●

Júnior: fins a 14 anys
Sènior: a partir de 15 anys (inclosos)
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Cinturons color (Blanc a Verd)
Cinturons color (Blau a Vermell-Negre)

Cinturons Negres

2 talls:
● D'esquerra a dreta.
● De dreta a esquerra.

3 talls:
● D'esquerra a dreta.
● De dreta a esquerra.
● D'esquerra a dreta.

La zones de tall seran de 10 cm d'alt.

Es valorarà:
●
●
●
●
●
●

10 punts per un tall dins de la zona delimitada.
5 punts per un tall que comenci fora de la zona però acabi dins de la zona
delimitada.
5 punts per un tall que comenci dins de la zona però acabi fora de la zona
delimitada.
0 punts si el tall ni comença ni acaba dins de la zona delimitada.
0 punts si el paper no és tallat completament, de costat a costat.
0 punts si es talla amb una mà.
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●

0 punts si s'arrenca el paper del suport.

En cas d'empat es donarà guanyador al competidor que hagi realitzat els 3 talls en el
menor temps.
Es proporcionaran espases oficials de tall de paper però cada competidor podrà dur
la seva pròpia espasa (oficial).
En cas de disposar de paper oficial, s'utilitzarà aquest.

Combat (Sparring) 겨루기
Es realitzarà a manera de torneig eliminatori on es tindran en compte els caps de
sèrie per a l'organització de les rondes, la resta es realitzarà per sorteig.
Categories
●
●
●

Infantil: fins a 14 anys
Júnior: de 15 a 17 anys (inclosos)
Sènior: a partir de 18 anys (inclosos)

Normativa
●
●
●

Temps de combat serà 1 assalt d'1,5 minuts.
És obligatori l'ús de casc, peto, guants i protecció d'avantbraços.
Els participants hauran de portar la seva espasa oficial de combat i material.

Funcionament
●
●
●

Hi haurà 1 àrbitre central: és el responsable de dirigir el combat però no pot
atorgar punts.
3 àrbitres de cantonada: decidiran el guanyador aixecant 1 bandera ja sigui
blava o vermella al final del combat.
1 jutge cronometrador: s'encarregarà de cronometrar el temps de combat i
anotar les amonestacions.

Tècniques permeses
●
●
●
●

Chongmyong begui.
Hwendang begui.
Chwa begui.
U begui.
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●
●

Degakson neryo begui.
Degakson ollyo begui.

Totes les tècniques de tall hauran de ser executades a dues mans perquè puntuïn,
solament puntuaran les tècniques de tall executades a una mà, si es realitzen després
d'un gir, salt, caiguda o roda.
Zones permeses
●

Qualsevol part del cos a excepció de: coll, avantbraços i genitals.

Puntuació
●
●

1 punt: qualsevol tall permès executat correctament a qualsevol zona
permesa.
2 punts: qualsevol tall permès executat correctament a qualsevol zona
permesa després de: gir de 360º, salt, caiguda o roda.

Actes prohibits
Les faltes es divideixen entre kyongo i gamjeon.
Actes prohibits penalitzats amb kyongo (amonestació, 1/2 punt):
●
●
●
●
●
●
●

Creuar la línia límit.
Tirar-se intencionadament.
Evitar o endarrerir el combat
Agafar, retenir o empènyer l'oponent.
Evitar el combat.
Atacar al coll o genitals.
Atacar contínuament i encadenant tècniques sense sentit que no són pròpies
del Haidong Gumdo.

Actes prohibits penalitzats amb gamjeong (amonestació d'1 punt):
●
●
●
●
●
●
●

Atacar l'oponent després que l’àrbitre aturi el combat (hechyo).
Atacar l'oponent caigut.
Atac intencionat a l'oponent amb chirigui.
Cop de colze, cop de genoll, puntades o cops de puny.
Tirar, empènyer o projectar l'oponent al terra. Tant amb les mans, peus o
qualsevol part del cos.
Evitar el combat reiteradament.
Atacar al coll o genitals de manera intencionada.
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●
●

Atacar reiteradament sense sentit amb tècniques que no són pròpies del
Haidong Gumdo.
Interrompre el progrés del combat per part del competidor o mestre.

Actes que suposaran una eliminació directa:
●
●
●

Perdre l'espasa.
Acumular 2 punts d'amonestació.
Actes violents o de mala conducta per part del competidor o mestre.

Combat Preestablert 격검
Durada: entre 1:30 i 2:00 minuts.
●
●

L'equip ha d'estar format per 2 participants.
No es penalitzarà per sortir del zona delimitada mentre es realitza la forma.

El procediment serà:
1. Els competidors hauran de saludar al tribunal i entre si.
2. El tribunal anunciarà: junbi
3. El tribunal anunciarà: shijak per iniciar el comptador temps.

Es valorarà:
●
●
●

Energia.
Precisió.
L'ús, sense excedir-se, de tècniques especials com a rodes, salts o caigudes.

Els participants hauran de portar les seves pròpies espases. Està permès l'ús de:
●
●
●
●

Espasa de fusta.
Espasa de plàstic.
Espasa de bambú.
Espasa d'escuma.

Tots dos competidors hauran d'usar el mateix tipus d'espasa.
Una espasa per competidor.
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Sword Dance Individual 검무
Durada: entre 1,5 i 2,5 minuts
●
●
●
●
●

Categoria única: cinturons de color i cinturons negres.
Es podrà duur un vestit personalitzat o el dobok oficial.
Sortir del la zona delimitada no suposarà deducció de punts.
Es podrà usar tant mokgum (espasa de fusta) o kagum (espasa sense tall)
independentment del grau. No es podran fer servir 2 espases.
S'haurà de lliurar l'àudio en format MP3 o CD.

Sword Dance per equips 검무
Durada: 2 minuts (amb un marge de 15 segons).
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Categoria en grup.
Categoria única: totes les edats, colors i cinturons negres.
Mínim 4, Màxim 6 membres per equip.
Una sola ronda eliminatòria, a excepció d'empat, que es podrà sol·licitar una
ronda extra de competició per desempatar.
Es podrà usar un vestit personalitzat o el dobok oficial.
Es podrà usar tant mokgum (espasa de fusta) o kagum (espasa sense tall)
independentment del grau.
Tots els membres d'un grup hauran d'usar el mateix tipus d'espases.
Els membres de l'equip no podran usar 2 espases. Tan sol una per membre.
S'haurà de lliurar l'àudio en format MP3 o CD.

Actes que suposaran una desqualificació directa:
●
●

Perdre l'espasa.
No respectar el temps oficial de durada.
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Tall de Bambú 대나무 베기
Només per a cinturons negres.
Es valorarà:
●
●

Precisió: un tall net a 45º.
Velocitat: d'execució i de transició entre objectius.

1. El tribunal anunciarà: charyot kyogne per a la salutació (l'espasa haurà de
treure's del cinturó per saludar).
2. El tribunal anunciarà: junbi i haurà de respondre's amb un “junbi!”
3. El tribunal anunciarà: balto per desembeinar.
4. El tribunal anunciarà: shijak! per començar.

●
●

La transició entre el primer i segon bambú es lliure.
Entre el 6è i 7è tall s’haurà de fer un gir de 360º
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●

En acabar tots els talls s'haurà d'acabar en postura chayonse per aturar el
temps.

Es treuran punts per tirar o trencar el bambú, així com per executar incorrectament el
gir cap del últim tall.
Es donarà 0 punts al tall que s'executi amb una sola mà. Tots els talls hauran de
realitzar-se amb dues mans.
S'hauran d'utilitzar sabatilles d'esport.
L'organització proporcionarà jingum (espasa real) però cada competidor podrà usar la
seva pròpia espasa (oficial).

Inscripció / Quotes

Preu únic: 20€ (tant per una com per a múltiples modalitats).

●

●
●

●

El competidor assumeix plena responsabilitat per qualsevol dany, lesions, o
pèrdues que pugui sostenir o incórrer en assistir o participar, i renuncia a totes
les reclamacions contra els organitzadors o patrocinadors del Campionat de
Haidong Gumdo Catalunya 2017, de forma individual o d'una altra manera.
El competidor entén perfectament que qualsevol tractament mèdic donat serà
de tan sols un primer tipus d'assistència.
El competidor dóna el seu consentiment que qualsevol de les imatges, vídeos,
o altres mitjans preses d'ell/ella en relació amb el campionat es podrà utilitzar
per a la publicitat, promoció o programes de televisió, i renuncien a la
indemnització pel que fa als mateixos.
Després del pagament de la inscripció no es realitzarà cap tipus de devolució.
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