
MUDO Open 2014 
 
Hej! 
 
Stockholms Taekwondo Akademi har i samarbete med MUDO Academy nöjet att bjuda er till vår 
nybörjartävling MUDO Open 2014. Vårt mål är att det ska bli en tävling för alla! Tävlingen ges i både Kamp 
och Poomsae. Mycket Välkomna! 
 

INBJUDAN 
Arrangör: Stockholms Taekwondo Akademi 
Plats: Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm 
Tid: Lördag 27 september 2014 Kl. 10.00-18.00                                   
  

Avgifter: 
+ 15 år 
- 14 år 

Kamp 
250 kr  
200 kr 

Poomsae anmäls enligt inbjudan till Koreanska 
Ambassadörens Svenska Cupen 1 

Startavgifterna betalas in senast på måndag 15 september till föreningens BG 370-5639.  
Anmälan är bindande och startavgift återbetalas inte. 
 
Priser: 

 
Guld/Silver/Brons /Bästa Klubb/Fighter 

  

Kontakt: Tävlingsledning: Ji-Pyo Lim 
E-mail: info@mudo.se Tel: 0735-34 33 34 

 
 

 

 KAMP 
Anmälan: Senast måndag 15 september 

Anmälan görs på Taekoplan: http://www.tpss.eu/login.asp 
Regler: Svenska Taekwondoförbundets Tävlingsreglemente 

Gruppspelssystem 
Coacher: 1 coach/5 spelare, max 3 coacher 
Matchtid: Gruppspelssystem, alla matcher: 2 x 1,5 min 
Gradkrav: 9-5 gup  
Skyddsutrustning: Medtages av resp deltagare. Tillhandahålls ej av tävlingen. 
Lottning: Direkt efter invägningen. Matchlistor kommer sättas upp i hallen på 

tävlingsmorgonen. 
Officiellt hotell: Quality Hotel Prince Philip, Oxholmsgränd 2, Skärholmen, Tel: 08-6802520 

www.quality.se/quality/princephilip  
  

Åldersklasser: 
OBS! Spelaren 
måste visa upp 
giltig ID-handling. 

Minior 7-11 år (födda 2003-2007)  
Kadett 12-14 år (födda 2000-2002 
Junior 15-17 år (födda 1997-1999)  
Senior 18 år- (födda 1996 eller tidigare) 

   

Viktklasser: Senior Junior Kadett Minior 

 Herr Dam Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojk/flicka 
OBS! Viktklasser kan slås 
ihop om det blir för få 
anmälda. 

-54 kg -46 kg -45 kg -42 kg -33 kg -29 kg -26 kg 
-58 kg -49 kg -48 kg -44 kg -37 kg -33 kg -28 kg 
-63 kg -53 kg -51 kg -46 kg -41 kg -37 kg -30 kg 
-66 kg -57 kg -55 kg -49 kg -45 kg -41 kg -32 kg 
-74 kg -62 kg -59 kg -52 kg -49 kg -44 kg -34 kg 
-80 kg -67 kg -63 kg -55 kg -53 kg -47 kg -38 kg 

 -87 kg -73 kg -68 kg -59 kg -57 kg -51 kg -42 kg 
 +87 kg   +73 kg -73 kg -63 kg -61 kg -55 kg -46 kg 
   -78 kg -68 kg -65 kg -59 kg -50 kg 
   +78 kg +68 kg +65 kg +59 kg -54 kg 
       -57 kg 
       +57 kg 
  

Invägning: Fredag 26 september kl. 17-20. Hurtigs Torg 2, Jordbro  
(Taekwondo Vikings klubblokaler)  
OBS! ingen bastu! OBS! Kom ihåg att visa upp leg och TKD-passet! 

Byte av viktklass: Junior/Senior – 100 kr 
Minior – GRATIS! 

Huvuddomare: Domare som är intresserade av att döma, tar  
kontakt med Reza Abrishami på reza.abrishami@telia.com 

  
  

 
 
 


