Ljungby Taekwon-Do klubb bjuder in alla föreningar till
Sahyun ITF Open 2019 den 9 november i
Sunnerbohallen i Ljungby
Tävlingen är för barn 7-12år

Plats
Sunnerbohallen, Fritidsvägen 3, 34140 Ljungby
Tävlingen startar lördagen den 9 november
Insläpp 08.00
Anmälan
Sista dag att skicka in anmälan är Lördagen 26 oktober.
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: 073-4248989
E-post: derivatan@gmail.com
Så här anmäler ni er till Sahyun ITF Open 2019
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.
Johan Ivarsson
info@jirugi.se
073-424 89 89

Tävlingsavgift

Tävlingsavgiften är 350 SEK per deltagare.
Samma avgift gäller för alla deltagare, oavsett antalet tävlingsgrenar.
Tävlingsavgiften skall betalas in på PlusGiro: 4209103-3
(Ljungby Taekwon-Do Klubb).
Tävlingsavgiften skall vara betalad och registrerad senast tisdagen 29 oktober.

Registrering

Deltagare som missar registrering blir automatiskt diskvalificerad från tävlingen
utan återbetalning av tävlingsavgiften.
Alla tävlande skall registrera sig, även de som inte tävlar i kamp.
Registrering sker i dobok med rätt bälte och mätning av längd sker utan skor.
TKD-pass ska uppvisas ifyllt med fullständiga uppgifter om person, ålder, klubbtillhörighet,
grad samt foto.
Deltagare utan giltigt TKD-pass kommer inte tillåtas delta på Sahyun ITF Open.
Om någon saknar pass måste detta beställas senast 2 veckor innan tävlingen av
Mimmi Oskarsson, på mejl till Mimmi@itfsverige.se.
Huvudregistrering, 7-12 år
Datum: fredagen den 8:e november
Tid: 17:00-21:00
Plats: Ljungbys träningslokal
Adress: Kånnavägen 1, Ljungby

Förregistrering

För att underlätta kommer även registrering att kunna genomföras av
SND-domare veckan innan tävlingen.
Är ni intresserade av att kunna förregistrera er på annan plats än i Ljungby kontaktar
ni de SND-domare som är tillgängliga för detta, samt meddelar Johan om detta.
Se på förbundets hemsida för en lista över tillgängliga SND-domare
www.itfsverige.se

VIKTIGT!

Ingen registrering kommer att ske under tävlingsdagen utan all registrering
sker enligt datum och tid ovan eller i samråd med en SND-domare.
Var även noga med att kontrollera att allt i anmälan stämmer innan ni skickar in den. Ev. byte av
klass vid huvudregistreringen som beror på fel i anmälan, resulterar i en kostnad om 100 kr som
faktureras föreningen efter tävlingen. Ansvaret för att kontrollera anmälan ligger på den
person i föreningen som sänder in anmälan till tävlingsarrangören.

Domare

Endast klubbar som skickar egna domare till tävlingen tillåts delta i Sahyun ITF Open 2019.
Antalet domare skall vara anpassat till antal tävlande från respektive klubbar enligt nedan:
Antalet domare per klubb
Upp till 5 tävlande - 1 domare (minimum)
6-10 tävlande - 2 domare (minimum)
11-15 tävlande - 3 domare (minimum)
Över 16 tävlande - 4 domare (minimum)
En straffavgift på 1500 kr per domare kommer att tas ut gentemot
föreningar som inte bidrar med egna domare enligt ovan nämnda antal.
Straffavgiften kommer även att appliceras om domare avviker
innan tävlingsdagen är avslutad.

Coacher

Alla coacher skall bära träningsoverall och gymnastikskor under tävlingen.
Keps eller liknande är inte tillåtet att bära under pågående match.
Coachen skall alltid ha en handduk med sig i samband med kamp.
OBS! Antal coacher per klubb är begränsat
Antal coacher per klubb
Upp till 5 tävlande - 3 coacher
6-10 tävlande - 4 coacher
11-15 tävlande - 5 coacher
16-20 tävlande - 6 coacher
21-30 tävlande - 8 coacher

Försäkring

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

Divisioner och klasser för yngre miniorer
Yngre minior är man från och med den dagen man fyller 7 år t.o.m den
sista dagen man är 8 år, dvs mellan 7-8 år.
Mönster & Sparring
VIT: 9 kup-1 till 9kup-2
GUL: 8 kup-1 till 7 kup-2
GRÖN/BLÅ: 6 kup-1 till 3 kup-2
Längdklasser för yngre miniorer
Flickor -125 cm, -135 cm, +135 cm
Pojkar -130 cm, -140 cm, +140 cm
Divisioner och klasser för miniorer
Minior är man från och med den dagen man fyller 9 år t.o.m
den sista dagen man är 10 år, dvs mellan 9-10 år.
Mönster & Sparring
VIT: 9 kup-1 till 9kup-2
GUL: 8 kup-1 till 7 kup-2
GRÖN: 6 kup-1 till 5 kup-2
BLÅ/RÖD: 4 kup-1 till 1 kup
Längdklasser för miniorer
Flickor -135 cm, -145 cm, +145 cm
Pojkar -140 cm, -150 cm, +150 cm
Divisioner och klasser för kadetter
Kadett är man från och med den dagen man fyller 11 år t.o.m
den sista dagen man är 12 år, dvs mellan 11-12 år.
Mönster & Sparring
VIT: 9 kup-1 till 9kup-2
GUL: 8 kup-1 till 7 kup-2
GRÖN: 6 kup-1 till 5 kup-2
BLÅ/RÖD: 4 kup-1 till 1 kup
Längdklasser för kadetter
Flickor -150 cm, -160 cm, +160 cm
Pojkar -150 cm, -160 cm, +160 cm

Tävlingsgrenar
Kamp
Regler och utrustning enligt Svenska ITF Förbundets gällande reglemente.
Matchsystem, ronder och tider för varje rond anpassas efter antal deltagare, division och klass.
Mönster
I varje division kommer deltagarna att utföra ett, av domarna, utvalt mönster.
Rättigheter för publicering
Genom anmälan till tävlingen Sahyun ITF Open har deltagande klubbar och dess
deltagande medlemmar gett sitt samtycke till att tävlingens arrangör får behandla och
offentliggöra lämnade personuppgifter.
Det gäller i första hand uppgifter som tävlingens
resultatlistor samt eventuella foton tagna under tävlingen. Detta gäller samtliga deltagande
personer, så som tävlande, domare, coacher etc. Ansvaret för att delge deltagare denna
information ligger på den person som sänder in anmälan till tävlingsarrangören.
Åskådare
För att göra denna tävling till vad vi vill och önskar kommer vi inte ta ut
någon avgift för entré eller läktarplats.
Det kommer även att finnas restaurang och café i anslutning till tävlingen.
Boende
I Ljungby finns vandrarhem eller hotell, vill man sova i Ljungbys träningslokal så kontakta
Peter Logozar för mer information kontakta oss gärna: info@ljungbytkd.se
För deltagare som ska vara på plats under hela helgen så finns följande hotell
Best Western Hotell , Hotell Terazza, Hotell Linnea, Hotell Lagan, Ljungby Stugby.
Mat
Lunchmöjlighet erbjuds på Ljungby Arena under tävlingsdagen

Välkomna den 9 November
Master Peter Logozar VII dan
Tävlingsarrangör Sahyun ITF Open 2019

