TALENT OPEN
SERNEKE ARENA, GÖTEBORG - 8 MARS, 2020

TALENT OPEN
Tid och Plats

Talent Open arrangeras söndag 8 mars i Prioritet Serneke Arena
Krutvägen 2-4, Göteborg. Tävlingsstart: Söndagen den 8 mars kl 09:00.

Regler

Reglerna för tävlingen är Svenska ITF Förbundets Nationella Tävlingsreglemente - Kamp och Nationellt Tävlingsreglemente - Tekniska Grenar.

Åldersklasser

Följande åldersklasser kommer att tillämpas under Talent Open
- Yngre Minior (7-8 år)
- Minior (9-10 år
- Kadett (11-12år)
Observera att åldersklass faställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

Divisioner

Följande divisioner kommer att tillämpas under Talent Open vid mönster och kamp.
MÖNSTER OCH KAMP
KATEGORI

VIT
GUL
GRÖN
YNGRE MINIOR 9 Kup-1 > 9 Kup-2 8 Kup-1 > 7 Kup-2 6 Kup-1 > 5 Kup-2 -

BLÅ/RÖD

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

Följande divisioner kommer att tillämpas under Talent Open vid kross och speciella tekniker.
KROSS OCH SPECIELLA TEKNIKER
KATEGORI

VIT / GUL
YNGRE MINIOR 9 Kup-1 > 7 Kup-2

GRÖN / BLÅ / (RÖD)
6 Kup-1 > 5 Kup-2

MINIOR

9 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 1 Kup

KADETT

9 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 1 Kup

Längdklasser

Följande längdklasserna (cm) kommer att tillämpas under Talent Open vid kamp, kross och speciella tekniker.
LÄNGDKLASSER
KATEGORI

FLICKOR
YNGRE MINIOR -125cm, -135cm, +135cm

POJKAR
-130cm, -140cm, +140cm

MINIOR

-135cm, -145cm, +145cm

-140cm, -150cm, +150cm

KADETT

-150cm, -160cm, +160cm

-150cm, -160cm, +160cm

TALENT OPEN
Mönster

Mönstertävlingen kommer att genomföras enligt pyramidsystem.
Ett mönster, som lottas fram, utförs vid varje match.

Kamp

Matcherna i kampgrenen kommer att genomföras, beroende på antal deltagare, enligt återkvalsystem eller poolsystem.

Kross

De tävlande gör 2 st sparktekniker på en kraftmätare. Den spark med högst utslag räknas in i tävlingen. Utövaren väljer mellan Ap Cha Busigi eller Yop Cha Jirugi.

Speciella tekniker

Tävlingen utförs progressivt på tekniken Twimyo Ap Cha Busigi vilket innebär att de som tagit poäng går vidare och tävlar på högre höjd. Ansatsen kommer att vara begränsad till 5m.

Priser

Ett första, ett andra och två tredjepriser kommer att delas ut i respektive tävlingsklass.

Registrering

ALL registrering omfattande kontroll av TKD-pass samt kontrollmätning för längdklasser ska ske
innan tävlingen med hjälp av SND-domare. Varje förening är själva ansvariga för att avtala med
SND-domare om registrering till tävlingen. Samtliga SND-domare (se lista på www.itfsverige.se)
har befogenhet att genomföra förregistrering.
Deadline för att skicka in registreringslista för SND-domare är fredag 6 mars kl 21:00.
OBS! En felanmälan som medför ändring av tävlingsklass medför även en omregistreringsavgift
om 100kr/ändring.

Försäkring

Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin förening. Arrangören av Talent Open 2020 avsäger
sig ersättningsskyldighet för kostnader uppkommna av eventuella skador i samband med tävlingen.

Fotografering & resultatlistor

Genom att anmäla sig till Talent Open godkänner man också att ens foto från tävlingen samt namn
får publiceras på Billdal Taekwon-Do förening och Svenska ITF Förbundets hemsida och FB-sida
samt Talent Opens FB-sida.

TALENT OPEN
Coacher

Alla deltagande föreningar skall representeras av minst en coach på coachmötet.
Coachmöte sker ca kl 08:30 i tävlingshallen.
Alla coacher skall bära träningsoverall samt inomhusskor under tävlingen. Coachen skall ALLTID
ha en handuk i samband med matcher i kamp. Keps eller liknande är inte tillåtet.
Antal coacher är satta till antalet utvare 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
41 tävlande eller fler: 14 coacher

Domare

Vi välkommnar så många domare som möjligt till Talent Open och alla föreningar som har tävlande
skall även bidra med domare enligt nedan:
1-5 tävlande: 1 domare
6-10 tävlande: 2 domare
11-15 tävlande 3 domare
16 eller fler tävlande: 4 domare
Domarna skall ha genomgått minst en nationell domarutbildning under de senaste två åren.
En domaravgift om 1 000kr/domare kommer att tas ut ifall en förening inte kan fylla sin kvot.
Denna avgift erläggs i samband med tävlingsavgifterna.
Antal domare kan komma att anpassas efter antalet anmälda domare till tävlingen.
DOMARMÖTE SKER I DOMARRUMMET 08:20

TALENT OPEN
Anmälan

Anmälan sker senast söndag 23 februari.
Vi kommer i år använda oss av Johan Ivarssons tävlingssystem jirugi.se.
Läs informationen nedan om hur ni går tillväga.
Vid frågor, synpunkter eller eventuella fel vänligen kontakta Johan Ivarsson direkt:
Telefon: 0734 24 89 89 - E-post: derivatan@gmail.com
Så här anmäler ni er till Talent Open
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 mig så lägger jag 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 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.

Tävlingsavgift

Tävlingsavgiften är följande:
Deltagande i 1-2 tävlingsklasser 450kr.
Deltagande i 3-4 tävlingsklasser 500kr.
Tävlingsavgiften sätts in på Billdal Taekwon-Do förenings BankGiro: 456-5693
Som referens uppges ”Talent” samt föreningens namn.

Åskådare

Vi välkomnar alla åskådare till Prioritet Serneke Arena.
Entréavgiften för åskådare är 50kr. Barn under 110cm har fritt inträde.

Boende

Vi rekommenderar boende på Kviberg Park Hotel som ligger i samma anläggning som arenan.
Inkvartering en natt på Kviberg Park Hotel del i 4-bäddsrum inklusive frukostbuffe
Pris: 475:-/person för första natten.
Önskar man ytterliggare en natt så är priset för den andra natten 410kr/person.
Tillägg: Enkelrum 500:-/natt, Dubbelrum 200:-/person/natt, Trebäddsrum 100:-/person/natt
All bokning sker via e-post till marcus@escapesport.se

