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ENTRE l00KR \ \
Barn under 110cm fritt inträde

TALENTOPEN
LISEBERGSHALLEN 20 MAJ 2018
INBJUDAN
Vi välkomnar alla föreningar tillhörande Svenska ITF förbundet att delta i 2018 års
upplaga av Talent Open söndagen den 20 maj i Lisebergshallen.
Alla deltagare och betalande publik är varmt välkomna in på Liseberg under dagen för att
roa sig på norra Europas största nöjespark. Entré till Talent Open är densamma
som för Liseberg 100kr, fritt inträde för de under 110cm.
Genom Idrottslyftet så erbjuder vi också alla tävlande, domare och coacher
på Talent Open 2018 fri entré till SM 2018 lördagen den 19 Maj.
Tävlingen är öppen för yngre miniorer, miniorer och kadetter. Miniorerna kommer tävla
innan lunch och kadetterna kommer tävla efter lunch, tidigast 13:00.
Tävlingsgrenar under dagen är mönster och kamp.
Tävlingssystem: jirugi.se
Huvuddomare: Mimmi Oskarsson
Vi ser fram emot att möta er i Göteborg den 20 maj.

Välkomna								Gilla oss på Facbook
Billdal Taekwon-Do Förening				www.facebook.com/talentopentkd
Robert Andersson					
Tävlingsansvarig Talent Open 2018		
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ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är tisdagen den 1 maj.
Vi kommer använda oss av Johan Ivarssons tävlingssystem jirugi.se.
Vid frågor, synpunkter eller eventuella fel vänligen kontakta Johan Ivarsson direkt:
Telefon: 073-4248989
E-post: info@jirugi.se
OBS! Den person i anmälan som skrivs som kontaktperson bör under perioden från sista
anmälningsdag till tävlingsdagen kontrollera sin e-post minst en gång dagligen för att inte
missa eventuell information från tävlingsledningen.
Så här anmäler ni er till Talent Open 2018
Gå in på www.jirugi.se
1. Logga in eller skapa en ny användare.
(Om din klubb inte finns med i listan får du kontakta mig så lägger jag in den)
2. När du har skapat en ny användare så kontaktar du mig så lägger jag upp dig
som klubbadministratör.
3. Gå in på den tävlingen du vill anmäla till, så ska det finnas en länk för “klubbanmälan”
till vänster
4. 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”.
5. Här kan man också lägga till eller ta bort fler personer. Klicka på “Ny”.
6. En anmälan måste göras med personer som är inlagda i systemet.
7. Om personen redan finns i systemet, så kan man söka på för- och efternamn.
8. Om man därefter måste uppdatera informationen på personen så kan man klicka på
“ändra” till höger.
9. Om personen inte finns med i systemet klickar man på “skapa”, så kommer personen
sparas i systemet.
10. När Anmälan är färdig trycker du på ”Bekräfta anmälan”.
Användaren som bekräftar anmälan kommer att stå som ansvarig.

TALENTOPEN
LISEBERGSHALLEN 20 MAJ 2018
TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgiften är 450kr per deltagare
Tävlingsavgiften inkluderar fri entré till nöjesparken Liseberg.
Entré till SM lördagen den 19 maj.
Deltagarpris till alla tävlande.
Inga enskilda tävlingsavgifter utan endast föreningsansvarig betalar in tävlingsavgiften.
Billdal Taekwon-Do Förening
Bank Giro: 456-5693

TID OCH PLATS
Tävlingshallen är Lisebergshallen och adressen är Örgrytevägen 5.
Insläpp: 08.00 - 10:00 Spelaringången vid Rondo
10:00 Ingång Lisebergshallen bredvid huvudentrén.
Domarmöte: ca 08.15
Coachmöte ca 08:30
Start för Yngre Miniorer och Miniorer: ca 09.00
Start för Kadetter: ca 13.00

REGISTRERING
Vi uppmanar alla deltagande klubbar att registrera sig hos behörig SND domare.
SND domare finns namngivna på förbundets hemsida www.itfsverige.se
För registrering i Lisebergshallen efter SM på lördag kontakta Robert Andersson
via e-post: info@billdaltkd.se för bokning av tid.
All registrering sker i Dobok med rätt bälte och korrekt ifyllt Taekwon-Do pass.
Till registreringen skall en föreningsledare finnas med i fall utövaren ej har korrekt ifyllt
TKD-pass, fel klädsel eller justera eventuella korrigeringar i anmälan.
Deltagare som missar registrering blir automatiskt diskvalificerade
utan återbetalning av tävlingsavgiften.
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ÅLDERSINDELNING
Vi delar in deltagarna i 3 stycken åldersklasser.
Alla klasser är separerade pojkar och flickor.
Ålder gäller tävlingsdagen den 20 maj 2018.
YNGRE MINIORER: 8-9år
MINIORER: 10-11år
KADETTER: 12-13år

BÄLTESKLASSER
Vi delar in deltagarna i 4 stycken bältesklasser.
VIT
9kup-1, 9kup-2
NI ~
GUL
8kup-1, 8kup-2, 7kup-1, 7kup-2
11 ~
GRÖN
6kup-1, 6kup-2, 5kup-1, 5kup-2
BLÅ/RÖD
4kup-1, 4kup-2, 3kup-1, 3kup-2, 2kup-1, 2kup-2, 1-kup

----------111111111111111

•- -

TALENTOPEN
LISEBERGSHALLEN 20 MAJ 2018
MÖNSTER
Regler enligt Svenska ITF förbundets gällande reglemente.
I varje klass kommer deltagarna att utföra ett, av domarna, utvalt mönster.
Pyramidsystem utan återkval kommer användas i mönster.
Arrngören tillsammans med domaransvarig förbehåller sig rätten att slå samman klasser
vid få anmälda tävlande.
VIT: Chon Ji
GUL: Chon Ji till Do San
GRÖN: Chon Ji till Yul Gok
BLÅ/RÖD: Chon Ji till Choong Moo

KAMP
Regler och utrustning enligt Svenska ITF förbundets gällande reglemente.
Observera gällande regler för färger på skydd. Neutrala färgerna svart och vit går bra oavsett sida. Blåa och röda skydd får endast användas om man är lottad till respektive färg.
Kampvästen skall vara röd eller blå beroende på sida man är lottat till.
Kadetter har ej kampväst utan rött eller blått band fästes i bältet.
http://itfsverige.se/dokument/skydd.pdf
Matchsystem, antal ronder och tid anpassas efter antal deltagare, ålder och bältesklass.
Arrngören tillsammans med domaransvarig förbehåller sig rätten att slå samman klasser
vid få anmälda tävlande.
YNGRE MINIORER: -130cm, -140cm, +140cm
MINIORER: -140cm, -150cm, +150cm
KADETTER: -155cm, -165cm, +165cm

PRISER
Alla klasser kommer att ha ett 1:a och 2: pris, samt två 3: priser.
Dessutom kommer alla tävlande få ett deltagarpris.
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Domare
Antal domare per ring anpassas efter antal anmälda domare.
Vid för få anmälda domare kan färre domare användas på vissa ringar.
Kravet för domarna är att de har genomgått
domarutbildning steg 2 någon gång under de 2 senaste åren.
Lista över dessa finns på förbundets hemsida www.itfsverige.se
Förening kan söka dispens att skicka en domarfunktionär som har genomgått steg 1 om
man ej har utbildade domare. Man får då ej skicka utbildade domare som coacher.
Beslut fattas efter anmälan och översyn av domarkapaciteten.
Detta skickas till e-post adress: info@billdaltkd.se
skriv “Dispens domare Talent Open” i ämnesraden.
Om en anmäld domare eller domarfunktionär ej kommer eller ersätts så debiteras
föreningen en domaravgift på 1500 kr per domare.
Antalet domare skall vara anpassat till antalet utövare enligt nedan:
Upp till 5 tävlande: 1 domare
6-10 tävlande: 2 domare
11-15 tävlande: 3 domare
fler än 16 tävlande: 4 domare
För föreningar från Östra regionen ges dispens med en domare mindre än angivet ovan.
Föreningar från andra länder skall EJ skicka domare.
DOMARMÖTE CA 08:15 I DOMARRUMMET
Domare skall vara ombytta till domarmötet.
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Coacher
Alla coacher skall bära träningsoverall och gymnastikskor under tävlingen.
Cochen skall alltid ha en handuk i samband med kamp.
Tävlingen genomförs på 6 stycken ringar.
Max antal coacher är satt till antalet utövare enligt nedan:
1 tävlande: 1 coach
2-3 tävlande: 2 coacher
4-5 tävlande: 3 coacher
6-10 tävlande: 4 coacher
11-15 tävlande: 6 coacher
16-20 tävlande: 8 coacher
21-30 tävlande: 10 coacher
31-40 tävlande: 12 coacher
fler än 40 tävlande: 14 coacher
COACHMÖTE CA 08:30 VID MATTA 1

Försäkring
Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin förening.
Arrangören av Talent Open 2018 avsäger sig ersättningsskyldighet för
kostnader uppkomna av eventuella skador i samband med tävlingen.

Rättigheter för publicering
Genom anmälan till tävlingen Talent Open 2018 har deltagande klubbar och dess medlemmar gett sitt samtycke till att tävlingens arrangör får behandla och offentliggöra lämnande
personuppgifter. I detta fall gäller det i första hand uppgifter som tävlingens resultatlistor
samt eventuella foton tagna under tävlingen.
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Åskådare
Vi välkomnar alla åskådare till tävlingen för att vi skall få en fin inramning.
Entréavgiften är densamma som för Liseberg 100 kr.
I detta ingår också fritt inträde till nöjesparken Liseberg.
Barn under 110cm har fritt inträde.
Observera att Talent Open 2018 har egen entré och går inte att
kombinera med andra avgifter till Liseberg som tex årskort.

Boende
Möjlighet till sovsalar och hotell på Prioritet Serneke Arena genom Eurotravel Sport.
Kontaktperson Marcus Holmqvist Eurotravel Sport
Marcus.Holmqvist@eurotravelsports.se
Sovsalar 4900:-/natt/sovsal frukost ingår ej. Det får bo max 20 personer/sovsal
Hotellet kan vi erbjuda
4-bäddsrum 475:-/person/natt inkl frukost
3-bäddsrum 425:-/person/natt inkl frukost
Dubbelrum 550:-/person/natt inkl frukost
Enkelrum 1195:-/rum7natt inkl frukostt

Kontakt
Robert Andersson
Billdal Taekwon-Do Förening
E-post: info@billdaltkd.se
www.facebook.com/talentopentkd

Välkomna till en fantastisk TKD-dag!

