Varmt välkomna till Svenska Cupen 1 i Kyorugi, Kinna 24 september
Arrangörsföreningar Tian Dao, Viper och Marks TKD välkomnar er till årets första elitserie
som går av stapeln i Kinna, Mark Kommun. Vi hoppas på en händelserik helg, på lördagen är
det svenska cupen 1 i kyorugi och på söndagen fortsätter vi med svenska cupen 1 i Poomsae
samt nybörjartävlingen Marks Open.
Hjärtligt välkomna!
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Tävlingsprogram:

lördag 24 september

Tävlingshallen öppnar:
Domarmöte:
Tävlingsstart:

kl. 08:00
kl. 08:00 - 08:30
kl. 09:00
Inget coachmöte kommer att hållas. Nödvändig
information kommer att publiceras på STU:s
hemsida och skickas ut per e-post innan tävling.

Plats:

Lyckehallen, Skjutsgatan, 7, 511 54 KINNA

Inträde:

Vuxen 18 år uppåt:100 kr/ dag, 150 kr/ 2 dagar
Barn och ungdom 50 kr/ dag, 100 kr/ 2 dagar
1 coach per 5 tävlande får gratis inträde

Kontaktperson STU:

Reza Abrishami via
reza@svenskataekwondounionen.se

Kontaktperson Arrangör:

Gibriel Jatta via gibbe2000@gmail.com

Domare:

Intresseanmälan sker endast genom
www.tkdreferee.com

Deltagande krav:

Rätt att delta i tävling om RF:s
mästerskapstecken - SM och JSM, DM och JDM
samt Svensk Cup gäller, förutom för svenska
medborgare, även för i Sverige bosatt person,
som är medlem i en till STU ansluten förening
samt som innehar en giltig legitimation. Bosatt
är den som har en sammanhängande
vistelseperiod i Sverige om minst 6 månader.
Personbevis om hemortsbevis ska medtas om
tävlande inte har svensk ID handling och svensk
GAL.
För representation i landslaget krävs att tävlande
innehar svenskt medborgarskap.
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Om det visar sig att tävlande ej uppfyller
ovanstående krav kan detta resultera i
automatisk diskvalificering samt
disciplinanmälan mot både tävlande och
ansvarig förening som har angett felaktig
information.
GAL-licens och Taekwondopass

Notera att samtliga tävlande måste uppvisa
giltigt GAL eller STU Taekwondopass
tillsammans med en giltig legitimation vid
invägning. Att legitimationen ska vara giltig
menas bl.a. att den ska gälla och att den inte har
gått ut.
STU Taekwondopasset ska vara korrekt och
fullständigt ifyllt samt innehålla ett foto på den
tävlande. På tävlingsdagen räcker det att den
tävlande endast uppvisar antingen GAL eller
STU Taekwondopass. Legitimation behöver
alltså inte uppvisas på själva tävlingsdagen, utan
är ett krav vid invägningen. Notera att LMAkort eller liknande inte räknas som legitimation.
Dessa räknas således inte som giltig IDhandling. Undantag från detta gäller i
seniorklassen där LMA-kort godkänns.

Barn 7–12 år som saknar legitimation

För barn 7–12 år som saknar giltig ID-handling
ges i stället följande möjlighet till identifikation.
Vårdnadshavare får intyga barnets identitet och
födelsedatum samt uppvisa ett personbevis på
barnet. Personbevis beställs enkelt hos
Skatteverket. Den vårdnadshavare som följer
med barnet och intygar barnets identitet måste
kunna visa upp giltig ID-handling.

Anmälan & betalning:

Anmälan görs via registreringssystemet
www.tpss.eu senast fredagdag 16 sep 2022 och
kommer inte att förlängas oavsett omständigheter.
Betalning görs samtidigt som anmälan till BG 464–
3086 alt. Swish 123 534 2084.
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Startavgift:

För samtliga kategorier kostar det 500 kr/pers
fram till den 16 september därefter höjs det till
600 kr/pers. Kvitto på betalning måste visas vid
registreringen för att spelare ska kunna vägas in.
Märk betalningen med namn på klubben och
ange SVC1 Kyorugi. Betalning sker klubbvis
(inbetalningar som sker direkt från olika spelare
etc. är ej giltiga och kommer inte heller att
återbetalas). Ingen återbetalning sker såvida inte
en spelare blir ensam i en viktklass och inte vill
väga in och erhålla rankingpoäng (2 p) och
medalj eller flyttas upp till närmaste viktklass.

Invägning:

fredag 23 september kl. 17:00-20:00
Lyckehallen, Skjutsgatan, 7, 511 54 KINNA

Registrering

Ankomstregistrering sker innan invägning.
För att få klubbens invägningstid mejla till
gibbe2000@gmail.com.
Alla spelare får två chanser att väga in. Klarar
man inte uppgett vikt vid andra försöket blir
man struken från tävlingen. Byte av viktklass
kan dock göras på plats och innan 2:a försöket
till invägning mot ny startavgift på 500 kr/pers.

Lottning och resultat:

Lottning och resultat publiceras på
www.svenskataekwondounionen.se och

löpande på www.tpss.eu
Åldersklasser:

Miniorer 7–11 år, Kadetter 12–14 år,
Juniorer 14–17 år, Seniorer 16 år och uppåt,
Masters +35 år.

Grader:

Minst 4 Gup.

Tävlingssystem:

Best of three system.

Matchtid:

Senior/ Junior: 3 x 2 min
Kadett/ Masters: 3 x 1,5 min
Minior: 3 x 1 min
Viloperioden är en minut mellan ronderna.
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Matchtiderna kan komma att ändras beroende på
antalet deltagare och andra oförutsedda
händelser.
Kampskydd:

Arrangören tillhandahåller Daedo Gen 2
elektroniska västar och hjälmar. Egna Daedo
Gen 2 elektroniska strumpor ska tas med.
Miniorer behöver ta med egen hjälm med
visirskydd.
Alla tar med egna tandskydd (vit eller
transparent) armskydd, benskydd, handskar och
suspensoar. Tandskydd gäller även för miniorer.
Den måste vara minst 3 mm tjock och täcka hela
övre tänder.
Tävlande med tandställning måste dock bära ett
särskilt tandskydd för tandställning, som täcker
både övre och nedre tänder. Tandskyddet ska
rekommenderas av tandläkare och tävlande ska
visa ett intyg från sin tandläkare om att denne är
säker att tävla med det tandskyddet som
tandläkaren rekommenderat.
Dobok och skydd ska vara WT godkända (för
mer info se sista sidan i denna inbjudan).
Landslagsdobok med markeringar som SWE får
inte användas på våra nationella tävlingar.

Regler:

STU:s och WT:s tävlingsregler tillämpas.

Viktklasser:
Minior Herr/Dam
Kadett Herr
Kadett Dam
Junior Herr
Junior Dam
Senior Herr
Senior Dam
Masters Herr
Masters Dam

-26 -28 -30 -32 -34 -38 -42 -46 -50 -54 -57 +57
-33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65
-29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59
-45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78
-42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68
-54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87
-46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73
-58 -68 -80 +80
-49 -57 -67 +67
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Info om bästa klubb:
Den väljs efter högsta erhållna poäng, Guld 7 P (2 P för ensam spelare med godkänd invägning),
silver 3 P och brons 1 P. Om två eller fler lag får samma poäng väljs bästa klubb efter flest
antal Guld mellan de lag som fått lika poäng. Om fortfarande lika - flest antal Silver osv.
Rätt att vara på tävlingsområdet
- Ingen coach, spelare eller annan behörig person får befinna sig på tävlingsområdet om
de inte väntar på match. Obehöriga kommer hänvisas från tävlingsområdet.
Mer information
- Matchnummer nollställs ej mellan kategorierna.
- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan matchstart för att tävlingen skall flyta på så
bra som möjligt.
- Prisutdelning sker löpande på varje matta.
- Uppvärmningsområdet är uppmärkta.
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera ackrediteringsbestämmelserna.
- Säkerhetspersonal och tävlingsfunktionärer äger rätt att avvisa individer med
hänvisning till RF stadgar 14 kap. 2§ förseelser och 7e stycke.
Covid- 19

Alla individer och verksamheter har ansvar för att
motverka smittspridning, därmed är det fortsatt viktig
att var och en som är förkyld eller har lindriga symptom
som är friska i övrigt stannar hemma och vårda sig i
hemmet. För information om nuläget hänvisas till
Folkhälsomyndighetens webbplats.

Försäljning:

Det kommer att säljas internationellt godkänd utrustning
från bl.a. Daedo på plats.

Restaurang

Det finns fika- och matförsäljning på plats.

Parkering:

Utanför tävlingshallen finns det fri parkering.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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WT erkända företagsmärke - Dräkter

Underarmskydd/ Benskydd/ Suspensoar

Handskar/ Hjälmar / Västar (inklusive

)
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