INBJUDAN

Svea Cup
2018

Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2018.
2018-års version av Svea Cup kommer att tävlas i följande
ålderskategorier:
- YNGRE MINIORER (8-9 år)
- MINIORER (10-11 år)
- KADETTER (12-13 år)

Tävlingen arrangeras i Täljehallen i Södertälje den 4 februari 2018.

Välkommen till Södertälje!

TID OCH PLATS
Täljehallen
Rektorsvägen 2
152 40 Södertälje
Tävlingen startar söndagen den 4 februari, 09:30
Insläpp:
07:45
Domar- & Coachmöte:
ca 08:45
Start för tävling:
ca 09:30
REGLER
Reglerna för tävlingen är Svenska ITF Förbundets Nationella
Tävlingsreglemente som är godkänt av Kampsportsdelegationen.
SKYDD FÖR DE TÄVLANDEN
Från 2018 gäller nya regler kring skydd och färger. All info kring detta finns
på www.itfsverige.se.
ÅLDERSKLASSER
Följande åldersklasser kommer att tillämpas under Svea Cup:
- Yngre Minior (8-9 år)
- Minior (10-11 år)
- Kadett (12-13 år)
Observera att åldersklass fastställs efter exakt ålder på
tävlingsdagen.

DIVISIONER
Följande divisioner kommer att tillämpas under Svea Cup:
KATEGORI

VIT

GUL

GRÖN (BLÅ)

BLÅ/RÖD

YNGRE MINIOR

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 3 Kup-2

MINIOR

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 5 Kup-2

4 Kup-1 > 1 Kup

KADETT

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 5 Kup-2

4 Kup-1 > 1 Kup

MÖNSTER
Mönstertävlingen kommer att genomföras enligt pyramidsystem. Ett
mönster, som fastställs av domarna, utförs vid varje match.
KAMP
Matcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt pyramidsystem
eller poolsystem.
OBS! B-klassregler i kamp kommer att tillämpas i samtliga divisioner.
Längdklasserna (cm) för deltagande i kamp är följande:
Yngre Minior
Pojkar: -130 cm, -140 cm, +140 cm
Flickor: -130 cm, -140 cm, +140 cm
Minior
Pojkar: -140 cm, -150 cm, +150 cm
Flickor: -140 cm, -150 cm, +150 cm
Kadett
Pojkar: -155 cm, -165 cm, +165 cm
Flickor: -155 cm, -165 cm, +165 cm

PRISER
Ett första, ett andra och två tredjepris kommer att delas ut i respektive
tävlingsklass. Alla yngre miniorer och miniorer erhåller även ett deltagarpris.
FÖRSÄKRING
Alla deltagare skall vara försäkrade genom sin egen förening. Arrangören
av Svea Cup avsäger sig ersättningsskyldighet för kostnader uppkomna av
eventuella skador i samband med tävlingen.
REGISTRERING & INVÄGNING
Registrering och kontroll av TKD-pass samt kontrollmätning för
längdklasser sker dagen innan dvs den 3 februari. INGEN registrering
kommer alltså att genomföras på tävlingsdagen.
Huvudregistreringen sker på lördagen den 3 februari kl. 18.00-20.00 i
Täljehallen.
Det finns även möjlighet att förregistrera innan huvudregistreringen.
Samtliga SND-domare (se lista på www.itfsverige.se) har befogenhet att
genomföra förregistrering. Det är föreningens ansvar att avtala om
förregistrering med SND-domare. Eventuell förregistrering skall
meddelas i samband med anmälan.
Vid registreringen skall de tävlande vara ombytta till dräkt och korrekt bälte.
De skall också ha med sitt TKD-pass.
Obs! En felanmälan som medför ändring av tävlingsklass medför även en
omregistreringsavgift om 100 kr/ändring som faktureras av arrangören till
berörd förening efter registreringen.

ANMÄLAN
Anmälan sker senast 21 januari 2018 via systemet Jirugi on-line.
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 så lägger han in
den.
3. När du har skapat en ny användare så kontaktar du mig så lägger jag
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 era 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.

Johan Ivarsson
E-mail: info@jirugi.se
Tel: 073-424 89 89

TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgiften är 400 kr/tävlande betalas till nedan mottagare senast den
21 januari 2018:
Taekwon-Do Akademin Södertälje IF
Bankgiro nr: 185-8695
Som referens uppges ”Svea Cup” samt föreningens namn.
FOTOGRAFERING & RESULTATLISTOR
Genom att anmäla sig till Svea Cup godkänner man också att ens foto från
tävlingen samt namn får publiceras på Svenska ITF Förbundets hemsida
och FB-sida.
Det är klubbledarens ansvar att meddela detta till sina tävlande.
DOMARE
Vi välkomnar så många domare som möjligt till Svea Cup och alla
föreningar som har tävlande skall även skicka domare enligt nedan:
1-5 tävlande: 1 domare
6-10 tävlande: 2 domare
11-15 tävlande: 3 domare
16 eller er tävlande: 4 domare
Vi ser helst att anmälda domare har genomgått minst en nationell
domarutbildning under de senaste två åren. Om föreningen inte själv har
erforderligt antal domare rekommenderas att kontakta övriga föreningar
och ”låna” domare från dem. Man kan även kontakta Nationellt
Domaransvarig för förslag om lediga domare.
En domaravgift om 1 000 kr/domare kommer att tas ut ifall en förening inte
kan fylla sin kvot. Denna avgift erläggs i samband med tävlingsavgifterna.
Antal domare/matta kan komma att anpassas efter antalet anmälda domare
till tävlingen.

COACHER
Alla deltagande föreningar skall representeras av minst en coach på
coachmötet som kommer ske innan tävlingsstart på söndagen. Tid för
coachmötet kommer finnas i coachinfon som samtliga deltagande
föreningar får via e-post veckan innan tävlingen.
Alla coacher skall bära träningsoverall samt inomhusskor under tävlingen.
Coachen skall alltid ha en handduk i samband med matcher i kamp. Keps
eller liknande är inte tillåtet att bära av coacher i samband med pågående
matcher.
1-5 tävlande: 3 coacher
6-10 tävlande: 6 coacher
11-15 tävlande: 10 coacher
16 eller fler tävlande: 15 coacher
ENTRÉ
Vi välkomnar all publik att titta på Svea Cup. Entré till tävlingshallen är
100kr/person. För de som tävlar på STL 1 dagen innan har fritt inträde.
Barn under 11 år går in gratis i målsmans sällskap.
ÖVERNATTNING OCH MÅLTIDER
Vi rekommenderar hotell Quality Park Hotel mitt i centrum av Södertälje.
Genom att följa länken nedan kommer man till bokningsformulär som
underlättar samt ger billigare pris för bokning av övernattning. Eventuella
måltider under dagen bokas också via samma länk. Måltiderna serveras i
byggnaden bredvid tävlingshallen.
Bokning av hotell och måltider Quality Park Hotell >

