
Inbjudan till: 

DM 

!  
 

för 
Miniorer, Kadetter, Junior ,  

Seniorer & Masters   
den 

17 september   
ektroniska Daedo Västar för alla  



Information 

Organisatör:          Tian Dao Taekwondo  
                                  

Kontakt:                  Gibriel jatta                    Alex  Jönsson   
                                  0708150631                   0762885772 

Plats &  tid:            GA-hallen  
                                 Magistergatan 2 
                                 252 27 , Helsingborg      
                                 Start 09.00   

Anmälan:          görs på www.tpss.eu 
                                  

Startavgift:             Miniorer & kadetter 200:-     
                                 Juniorer & Seniorer , Masters 300:- 

Inbetalning:            klubbvis – inga personliga inbetalningar 
                                 till postgiro 21 51 41- 3 Tian Dao 
                                 Anmälan är bindande och återbetalning sker ej                                    
                                 senast måndag den 9 september   

Invägning:              från kl. 17.00 – 20.00 Lördag den 16    
                                 Magistergatan 2 
                                 252 27 , Helsingborg      
                                  
  
Inträder:                 vuxna 60:-  Barn 30: - 
               1 coach per 5 deltagare  

  
Priser:          3 bästa klubbarna 

                                 Guld 7 poäng  
          Silver 3 poäng  
          Brons 1 poäng  
                                             

Regler:          svenska WTF –tävlingsreglemente 
    &                          avancerade 4 gup -   
Krav:                      Tävlingsreglerna enligt STF´s reglemente för WFT. 

UTRUSTNING:    OBS!! elektroniska Daedo Västar för alla 
                   Daedo fotskydd finns att köpa på plats      

http://www.tpss.eu


                   
                                 varje klubb ansvar för att ta med egen   
                                 Säkerhetsutrustning.  
                                 Obligatorisk med tandskydd för alla  

Ålderklasser:          Miniorer   7  – 11 år obligatorisk med budopass / leg 
                                  Kadetter 12 – 14 år obligatorisk med budopass / leg                              
                                  Juniorer  14 – 17 år obligatorisk med budopass / leg  
                                  Seniorer  16         år obligatorisk med budopass/leg 
                                  Masters + 35        år obligatorisk med budopass / leg 

Matchtid:                 Miniorer/ kadetter      2 x 1.5  minuter 
                                  Junior/senior               3  x 2     minuter 
                                   Masters                      2 x 2 minuter  

Viktklasser:               Minior: -26 -28 -30 -32 -34 -38 -42  -46 -50 -54  -57 + 57 
                              
                                    Herr kadetter -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65 +65 
                              
                                    Herr junior -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
                              
                                    Herr senior -54 -58 -63 -68 -74 -80 -87 +87 

             Master Herr -58 -68 -80 +80         
                       
                                    Dam kadetter -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59                               
                              
                                    Dam junior  -42  -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
                              
                                    Dam senior -46 -49 -53 -57 -62 -67 -73 +73  

             Masters Dam -49 -57 -67 +67 

Nytt för i år att alla som tävlar i Krona cupen kan även köra i DM 
för endast 100 kr per deltagare!! 

 
 

!    



Information för deltagande i Poomsae  

Tävlingsdatum:   17/9  
Domarmöte och registrering: kl. 08:00-08:30  
Coachmöte: kl. 08:30-08:45  
Tävlingsstart: kl. 09:00  

 Coachmöte och registrering sker på Poomsaemattan i 
tävlingsarenan 08.00 på tävlingsdagen.  

ID-kort och Taekwondopass eller GAL måste 
uppvisas i samband med registrering. 

Då LMA-kort inte accepteras som giltig ID-handling 
av svenska myndigheter kommer LMA-kort inte att 
gälla som ID-handling på svenska cuper 1–3 samt 
SM (förbundstävlingar). På övriga tävlingar kan 
LMA-kort användas som legitimation endast för 
seniorklasser – ej för miniorer, kadetter och juniorer. 
För de sistnämnda klasserna krävs giltig legitimation.  

Plats:    GA-hallen  

                                                                       Magistergatan 2 

                                                                        252 27 , Helsingborg    

Inträde:                             vuxna 60:-  Barn 30: - 

Kontaktperson STU:   Peter Nordin för domarfrågor på  
   Peter@filipstadstaekwondo.se  
  

Domaransvarig:                       Laban Fredriksen  
                                                                 sibbatorp@yahoo.se    

Anmälan & inbetalning: Anmälan görs på tpss senast 9/9 Betalning görs 
samtidigt som anmälan av respektive klubb senast 
9/9 till bankgiro 214151-3 

Märk betalningen med namn på klubben och ange till 
vilken tävling det gäller.  

Betalning sker klubbvis (inbetalningar som sker 
direkt från olika spelare etc. är ej giltiga och kommer 

mailto:Peter@filipstadstaekwondo.se


i n t e h e l l e r a t t å t e r b e t a l a s p . g . a . 
administrationskostnader). 

OBS! Kvitto för inbetalning måste visas vid 
registreringen. *Inga pengar återbetalas. 

Startavgifter:  300 kr per tävlande som tävlar individuellt.  
350 kr per par, alltså två tävlanden.  
550 kr per lag, alltså tre tävlanden. 

Övernattning: info@tiandao.se 

Övrig information: - Prisutdelning sker löpande på varje matta.  
- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan er 
kategori startar för att tävlingen skall flyta på så bra 
som möjligt.  
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera 
ackrediteringsbestämmelserna. 

Tävlingsklasser: Elit, avancerade och nybörjare  

Åldersklasser Individuellt: Minior, Kadett, Junior, Senior -30/-40/-50/-60/+65 

Åldersklasser Par/Lag: Minior, Kadett, Junior, Senior -30, Senior +30 

Mönster:  Nybörjare: 2 valfria mönster per rond från tabell 1. 

Avancerade: 2 mönster per rond lottat från tabell 2. 

Elit: 2 mönster per rond lottat från tabell 3. 

Tävlingsform:  Cut-off enligt WTF-reglemente (Se förklaring nedan)  

Lottning och resultat: Lottning publiceras senast 7 dagar innan tävling för 
berörda klasser på STU/Södra Taekwondo samt 
Tpss . Resultat publiceras efter genomförd tävling på  
STU/Södra Taekwondo samt Tpss. 



Sammanslagning:  Tävlingsansvarig i samråd med huvuddomare för 
Poomsae kan vid behov slå samman alt. stryka 
klasser. 

Ordning: Nybörjare, avancerade, elit   

Tävlingsklasser: 

Åldersklasser: 

Kategorier: 

Nybörjare 9-5 Gup 

Avancerad: 4-1 Gup (Rött bälte)

Elit: Poom och Dan

Åldersklass Benämning Ålder (fyller under året)

Minior U11 -11 år 

Kadett U14 12-14 år 

Junior U17 15-17  år 

Senior -30 U30 18-30 år 

Senior -40 U40 31-40 år 

Senior -50 U50 41-50 år 

Senior -60 U60 51-60 år 

Senior -65 U65 61-65 år 

Senior +65 O65 66+ år 

Individuell Tävlar i Dam resp. Herr klass

Par 2 personer av olika kön 

Lag 3 personer av samma kön 



Förklaring Cut-off: 

Tabell 1 för nybörjarklasser 

OBS! Nybörjare får inte göra samma mönster 2 gånger i samma rond. 

Tabell 2 för avancerade klasser 

Tabell 3 för elitklasser 

Vid 8 eller färre deltagare Final 2 mönster enligt tabellen.

Vid 9 till 19 deltagare Semifinal 2 mönster enligt tabellen. De 8 deltagarna 
med högst poäng går till final

Vid 20 eller fler deltagare Preliminär 
rond

2 mönster enligt tabellen. 50% av tävlande 
med högst poäng går till semifinal.

Grad Preliminär Semi Final

9-5 
Gup

2 valfria från 
T1-T5

2 valfria 
från T1-
T5

2 valfria 
från T1-
T5

Klass Preliminär Semi Final

Minior T3-T7 T3-T7 T3-T7

Kadett T3-T7 T3-T7 T3-T7

Junior T4-T8 T4-T8 T4-T8

Seniorer T4-T8 T4-T8 T4-T8

Åldersklass Preliminär Semifinal Final

Minior T4-Koryo T4-Koryo T4-Koryo

Kadett T4-Keumgang T4-Keumgang T4-Keumgang

Junior T4-Taebaek T4-Taebaek T4-Taebaek

Senior -30 T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin



Ni är hjärtlig välkomna till Helsingborg  

För mer information kontakta Gibriel Jatta 

 på 0708 150631 
             

!         

Senior -40 T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin

Senior -50 T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon

Senior -60/+60 Koryo-Hansu Koryo-Hansu Koryo-Hansu

Kadett par/lag T4-Keumgang T4-Keumgang T4-Keumgang

Junior par/lag T4-Taebaek T4-Taebaek T4-Taebaek

Senior -30 par/lag T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin

Senior +30 par/lag T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon


