
  

COACHINFORMATION 
 

COACHMÖTE 
Kyorugi: Inget coachmöte kommer att hållas. Nödvändig information publiceras på 

STU:s hemsida och mejlas ut till anmälda klubbar innan tävlingen. 

Matchstegar publiceras online (www.tpss.eu & www.stuswe.se  ) och mejlas även ut till alla anmälda klubbar när 

invägningen är slut och lottningen är gjord. Matchnummer är i följd hela dagen. 

Matchstegar delas inte ut på matchdagen, alla ansvarar själv för sina deltagares matchnummer. 

Poomsae: I hallen (Hall B) söndagen den 26 november kl. 8:30-8:45. 
 

TÄVLINGEN 
Tävlingen startar kl 9:00 båda dagarna – VÄNLIGEN KOM I TID!  

Hall B: kyorugi lördag och poomsae söndag 
 

ELEKTRONISKA VÄSTAR (Daedo) 
Arrangören tillhandahåller elektroniska västar och hjälmar till alla avancerade tävlande  

UTOM avancerade miniorer som använder ’vanliga’ västar & hjälmar, vilka alla  

ansvarar själva för att ta med.  

Alla utövare ska även ta med ’vanliga’ hjälmar; NOTERA att miniorer och kadetter måste bära hjälmar med visir.  
 

INTRÄDE 
Coacher & tävlande måste betala inträde om armbandet tappas bort (armband finns i registreringskuvertet). 

 

LUNCHPAUS 
Kl.  12:00-13:00 båda dagarna. Matcherna sätter igång kl. 13:00 efter lunchpausen. 

 

KONTROLLBORD 
Det är ytterst viktigt att alla tävlande kommer till kontrollbordet i god tid innan matcherna.  

Anmäl er minst 2 matcher innan den egna matchen så tävlande inte missar matchen och även  

så vi kan undvika förseningar.  

Det kommer att finnas 2 kontrollbord: ett för matta 1 + 2 & ett för matta 3+4+5 
 

REGISTRERING 
Kyorugi: I Pelarsalen på Söderslättshallen fredag den 24 november kl. 17:00-20:00.  

ID kort och Taekwondopass eller GAL licens måste uppvisas i samband invägning.  

Vänligen notera att LMA-kortet inte är en giltig ID-handling. 

Kvitto på betald anmälningsavgift ska uppvisas vid registrering. Ingen betalning på plats! 

Poomsae: på mattan i Hall B söndagen den 26 november kl. 8:00-8:30. 
 

ELEKTRONISKA SOCKAR (kyorugi) 
Tävlande tar med egna elektroniska sockar (DAEDO EBP sockar)  

 

INVÄGNING (kyorugi) 
Fredagen den 24 november kl 17:00-20:00 på Söderslättshallen i källaren,  

Klörupsvägen 48 A i Trelleborg 

– vänligen följ skyltarna. 

För att kunna väga in måste alla tävlande ha armbandet på runt handleden, vilket delas ut i samband  

med registreringen. Inget armband = kan inte väga in! 
 

VÄNLIGEN NOTERA:  
Alla tävlande måste ha sina armband på fr o m registreringen t o m tävlingens slut  

– gäller både kyorugi & poomsaetävlande.  

Inget armband på innebär att inträde måste betalas.  

Inget armband innebär att atleten inte få tävla.  
 

FÖR ALLAS TREVNAD - TACK FÖR ATT NI ALLA ANSVARAR FÖR ATT ERA SOPOR KASTAS I 

PAPPERSKORGARNA/SOPSÄCKARNA UNDER INVÄGNINGS- OCH TÄVLINGSDAGAR!  

VÄLKOMNA TILL TRELLEBORG & EN TREVLIG TÄVLINGSHELG! 

 

http://www.tpss.eu/
http://www.stuswe.se/

