STENUNGSUND
OPEN XXX
AFRICAN DONATION COMPETITION
Lördagen den 28 april 2018

STENUNGSUND OPEN 30 ÅR
Stenungsund Open 30 är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Kadett.
Alla klubbar anslutna till Svenska ITF Förbundet är välkomna till denna tävling och
vi har även bjudit in Danmark för att få internationell krydda.
Tävling har tilläggs namnet African Donation Competition då 100 kr från varje
anmälningsavgift kommer att gå till att sponsra ITF’s utveckling i Afrika.
Se mer på itfafrica.com samt taekwondoitf.org

I år firar både Stenungsunds Open 30-års jubileum som ITF Förbundets äldsta
tävling, och Stenungsunds Taekwon-Do Club sitt 30-års jubileum!
Därmed erbjuder vi klubbledare och domare att deltaga på en Jubileumsmiddag på
Tonys Restaurang i centrala Stenungsund där vi har bokat 50 kuvert a 300 kr.
Bokning av deltagande på Jubileumsmiddagen sker på www.taekwon-do.com

Välkomna till oss den 28:e april
Stenungsunds Taekwon-Do Club
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Plats_______________________________________________________________
Sundahallens sporthall, Stenungsund. Entrén är numera flyttad till andra sidan mot
fotbollsplanerna till.

Tävlingsstart________________________________________________________
Lördagen den 28 april kl. 08.00 sker insläpp till arenan.
Tävlingen planeras att börja kl. 09.00 med Tul för Yngre Miniorer, Miniorer och Kadetter,
därefter följer Sparring allt eftersom Tul klasserna blir klara

Registrering & Invägning ____________________________________________
Registreringen sker veckan innan tävlingen genom SND-domare.
Se förbundets hemsida för en lista över tillgängliga SND-domare; www.itfsverige.se
Registrering för tävlande som ej har kunnat förregistrera sig sker i Sundahallen Stenungsund
Fredagen den 27:e april kl 18.00-20.00.
Alla tävlande skall mätas i Dobok och rätt bälte.
Tävlande skall vid registrering uppvisa påskrivet Taekwon-Do Pass med foto samt fullständiga
uppgifter om person, ålder, klubbtillhörighet och grad.
Deltagare utan giltigt Taekwon-Do pass kommer inte att tillåtas tävla.
Saknar någon TKD-pass så skall detta beställas senast 2 veckor innan tävlingen från
Mimmi Oskarsson på mimmi@itfsverige.se
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Anmälan___________________________________________________________
1. Gå in på www.jirugi.se
2. Logga in eller skapa en ny användare. (Om din klubb inte finns med i listan får du
kontakta Johan Ivarsson på info@jirugi.se eller 073-424 89 89 så lägger han in den)
3. När du har skapat en ny användare så kontaktar du Johan Ivarsson så lägger han upp dig
som klubbadministratör.
4. Gå in på den tävlingen du vill anmäla till, så ska det finnas en länk för “klubbanmälan” till
vänster
5. På klubbanmälan kan man se antal anmälda tävlande, domare och coacher. Om man vill se
exakt vem det är och vilka kategorier som de är anmälda till klicka på “Visa”.
6. Här kan man också lägga till eller ta bort fler personer. Klicka på “Ny”.
7. En anmälan måste göras med personer som är inlagda i systemet.
Om personen redan finns i systemet, så kan man söka på för- och efternamn.
Om man därefter måste uppdatera informationen på personen så kan man klicka på
“ändra” till höger.
Om personen inte finns med i systemet klickar man på “skapa”, så kommer personen
sparas i systemet.
8. När Anmälan är färdig trycker du på ”Bekräfta anmälan”.
Användaren som bekräftar anmälan kommer att stå som ansvarig.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast lördag 14:e april!
Tävlingsavgiften på 350 kr per tävlande kommer att faktureras klubbarna efter att anmälan skett.

Domare____________________________________________________________
Endast klubbar som till tävlingen skickar egna domare tillåts delta i tävlingen.
Antalet domare skall vara anpassat till antal tävlande från respektive klubbar enligt nedan:
Upp till 5 tävlande
- 1 domare
6-10 tävlande
- 2 domare
11-15 tävlande
- 3 domare
16-20 tävlande
- 4 domare
Över 20 tävlande
- 5 domare
En straffavgift på 1000 kr per domare kommer att tas ut gentemot föreningar som inte bidrar med
egna domare enligt ovan nämnda antal. Domarna förväntas vara på plats under hela tävlingsdagen.
Vi planerar tävling på fem ringar vilket kräver ett stort antal domare, så alla övriga domare som
finns tillgängliga välkomnas, för att vi skall kunna genomföra tävlingen smidigt.
Är det någon domare som har särskilda behov vad gäller mat så meddela vänligen detta.
Domarmöte startar ca kl. 08.30 tävlingsdagen.

Coacher____________________________________________________________
Alla coacher skall bära träningsoverall eller klubbtröja och träningsoverallsbyxor samt
gymnastikskor under tävlingen. Coachen skall alltid ha en handduk med sig i samband med kamp.
OBS! Antal coacher per klubb är begränsat till dubbla antalet domare +1.
Skickar ni en domare så får ni ha upp till 3 coacher, skickar ni två domare får ni ha 5 coacher osv.
Vid brist på domare konsultera våra ITF-utbildade domare på www.itfsverige.se
Coachmöte sker ca kl. 08.30 tävlingsdagen.
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Tävlingsklasser_____________________________________________________
Yngre Miniorer 8-9 år
Längdklasser för Yngre Miniorer
VIT
9 Kup-1 till 9 Kup-2
-130 cm, -140 cm, +140 cm
GUL
8 Kup-1 till 7 Kup-2
GRÖN
6 Kup-1 till 5 Kup-2
BLÅ/RÖD 4 Kup-1 till 1 Kup
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miniorer 10-11 år
Längdklasser för Miniorer
VIT
9 Kup-1 till 9 Kup-2
-140 cm, -150 cm, +150 cm
GUL
8 Kup-1 till 7 Kup-2
GRÖN
6 Kup-1 till 5 Kup-2
BLÅ/RÖD 4 Kup-1 till 1 Kup
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kadetter 12-13 år
Längdklasser för Kadetter
VIT
9 Kup-1 till 9 Kup-2
-155 cm, -165 cm, +165 cm
GUL
8 Kup-1 till 7 Kup-2
GRÖN
6 Kup-1 till 5 Kup-2
BLÅ/RÖD 4 Kup-1 till 1 Kup
Yngre Miniorer måste ha fyllt 8 år senast på tävlingsdagen, detta gäller både i mönster och kamp.
Ålder på tävlingsdagen gäller i alla klasser.

Mönster__________________________________________

___________

Flickor och pojkar, tävlar var för sig.
Notera att vid färre än 3 deltagare i någon klass kan flickor/pojkar få tävla i sammanslagen klass.
I varje division kommer deltagarna att utföra ett, av domarna, utvalt mönster.

Sparring___________________________________________________________
Regler och utrustning enligt Svenska ITF Förbundets gällande reglemente.
Match system (cup, återkval eller poolsystem) samt tid för varje rond anpassas efter antalet
deltagare samt division och klass.
Är man ensam anmäld i en längdklass kommer man om möjligt erbjudas att flyttas till ny
sammanslagen klass.
Eventuella sammanslagna klasser meddelas berörda föreningar senast en vecka innan tävlingen
för deras godkännande.

Skydd__

______________________________________________ __________

Glöm ej att medtaga västar vilka krävs vid sparring i Minior klasserna.
Röd tävlande skall ha röda skydd eller skydd i neutrala färger & hjälm med stoppning på ovansida
Blå tävlande skall ha blåa skydd eller skydd i neutrala färger & hjälm med stoppning på ovansida

Priser______________________________________________________________
Första, andra samt två tredjepriser kommer att delas ut i både mönster- och sparringtävlan.
I pool upp till 5 personer utdelas det andra tredjepriset då den tävlande har erhållit minst 1 poäng.
För tävlande som har slutfört sina matcher men inte vunnit något pris, kommer deltagarpriser att
delas ut. Lämpligen ledsagar coachen sin tävlande till domarbordet, efter den tävlandes sista klass
har avslutats, för att då erhålla deltagar utmärkelsen.
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Försäkring__________________________________________________________
Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin förening. Glöm inte era TKD-pass!
Arrangören av Stenungsund Open avsäger sig ersättningsskyldighet för kostnader
uppkomna av eventuella skador i samband med tävlingen.

Åskådare_____________________________________________ _____________
Vi välkomnar alla åskådare till tävlingen för att vi skall få en fin inramning.
Entréavgiften är endast 20 kr och möjlighet att Swisha entréavgiften kommer att finnas.
Personer som är anmälda till tävlingen (coacher, domare, tävlande) erhåller fritt inträde till
tävlingshallen under tävlingsdagen.
I pingissalen ovanför hallen kommer det att erbjudas fika och lättare lunch. Vi rekommenderar att
lunch tas när så är möjligt för att undvika allt för mycket köbildning vid lunchpausen.
Även Mc Donalds restaurangen några hundra meter från hallen kan utnyttjas för lunch.

Försäljning & Insamling____________ ________________________ ________
kommer att finnas på plats för att förevisa & sälja utrustning.
Vi kommer att ha en insamling av begagnade dräkter och skydd till Afrika.
Den som lämnar in något till insamlingen vid Nicopias butik, skall även lämna sitt namn &
nummer. Sedan kommer det ske en utlottning av ny utrustning sponsrad av Nicopia Sport.

Publicering ____________ _______________________________ ___________
Genom anmälan till tävlingen har deltagande klubbar och dess medlemmar gett sitt samtycke till
att tävlingens arrangör får behandla och offentliggöra lämnade personuppgifter.
I detta fall gäller det i första hand uppgifter som tävlingens resultatlistor samt eventuella foton
tagna under tävlingen.
Detta gäller samtliga deltagande personer som: tävlande, domare, coacher etc.
Klubbledare för respektive klubbar som kommer att delta i tävlingen är ansvariga för att informera
berörda personer om den ovan nämnda bestämmelsen.

Boende_____________________________________________ _____________
Vi rekommenderar att ni kontaktar Stenungsunds Vandrarhem för ett nära och prisvärt boende.
stenungsundsvandrarhem.se 0303-821 20 Pl. 6109 Tollenäs, 444 91 Stenungsund

Välkomna!
Niklas Enander
Stenungsunds Taekwon-Do Club
Tel: 070-733 48 78

www.taekwon-do.com
sabumnim@taekwon-do.com
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