
  
  
 
 
 
             

 

 
VÄLKOMNA TILL SM I OLYMPISKA 

VIKTKLASSER PÅ SM-VECKAN I 
SKELLEFTEÅ SAMT STU-MÄSTERSKAPET 

DEN 23-24 MARS 2018! 

 

 

SE SVERIGES ELIT I SKELLEFTEÅ DEN 23-24 MARS 2018 
 
 

 

 



              

VÄLKOMNA TILL SKELLEFTEÅ! 
 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN i olympiska 
viktklasser och STU-MÄSTERSKAPET 2018  
STU-mästerskapet för miniorer och kadetter i ordinarie viktklasser går av stapeln den 23 mars 
och SM i olympiska viktklasser för juniorer och seniorer den 24 mars. 

Svenska Taekwondounionen tillsammans med Soo Shim Taekwondo välkomnar er till SM-
veckan i Skellefteå den 23-24 mars 2018. Från och med år 2018 kommer STU att instifta en 
ny SM-kategori rörande de Olympiska viktklasserna, dvs. fyra (4) herr och fyra (4) dam, totalt 
åtta (8) för seniorer samt fem (5) herr och fem (5) dam, totalt tio (10) för juniorer. Detta SM 
kommer att genomföras årligen under SM-veckan. Utöver detta så kommer Svenska Cuperna 
och SM att genomföras i de ordinarie viktklasserna i vanlig ordning och då rotera mellan de 
olika regionerna enligt fastlagd plan.  

Under år 2018 kommer SM i Olympiska viktklasser att genomföras på försök under SM- veckan 
i Skellefteå den 24 mars 2018. STU-mästerskapet för miniorerna och kadetterna i ordinarie 
viktklasser kommer att genomföras på fredagen den 23 mars 2018 i Skellefteå.  

STU har förhandlat fram ett mycket förmånligt avtal med Sveriges Television som garanterar 
oss sändningstid från finalerna på bästa sändningstid i nationell TV samt en bra ersättning för 
detta. Utöver detta har ett bra sponsorförsäljningsavtal förhandlats fram. Det är även vår 
förhoppning att kunna erbjuda en fartfylld och spektakulär tävling där Sveriges främsta utövare 
ställer upp och visar upp Taekwondo för den bredare publik som vi nu når ut till.  

 

Väl mött i Skellefteå! 

Vänligen, 
Styrelsen för STU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balderhallen i Skellefteå, Nordlandergatan, 931 33. 



              

Information för deltagande i Kyorugi för Svenska Mästerskapet i 
olympiska viktklasser och STU-mästerskapet 

 
 

Tävlingsdatum:  STU-mästerskapet 
 fredag 23 mars 2018 
 Domarmöte: kl. 08:00-08:30 

Coachmöte: Inget – information kommer att skickas 
ut i förväg 

 Tävlingsstart: kl. 09:00 (beräknad sluttid ca 18:00) 
 Invägning: torsdag 22 mars 2018 kl. 17:00-20:00 
 
 SM i olympiska viktklasser  

lördag 24 mars 2018 
 Domarmöte: kl. 08:00-08:30 

Coachmöte: Inget – information kommer att skickas 
ut i förväg 

 Tävlingsstart: kl. 09:00  
 Schema: kl. 09:00-13:00 kval, kl. 18:00-20:00 finaler 
 Invägning: fredag 23 mars 2018 kl. 17:00-20:00 
 
Plats:    Balderhallen – Nordlandergatan, 931 33 Skellefteå. 

Inträde: Barn och ungdomar fyllda till och med 17 år fri entré  
Vuxna 18 år och uppåt 100:-  
1 Coach per 5 tävlande, max 3 coacher gratis inträde.  

 
Kontaktperson STU:  Chakir Chelbat, chakirchelbat64@gmail.com  

Kontaktperson arrangörsförening: Niklas Andersson, nicke.andersson@sooshim.se  

Anmälan & inbetalning: Anmälan görs av respektive klubb via www.tpss.eu 
och betalning görs för båda tävlingarna till STU på 
bankgiro: 5135-5492.  

Ange namn på klubb och vilken tävling det gäller. 
Betalning sker klubbvis (inbetalningar som sker direkt 
från olika spelare etc. är ej giltiga och kommer inte 
heller att återbetalas p.g.a. administrationskostnader). 

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

 

 

 



              

Startavgift: För samtliga kategorier på Svenska Mästerskapen 
kostar det 500 kr/tävlande. Byte av viktklass kan inte 
göras. 

För STU-mästerskapet är kostnaden 500 kr/tävlande. 
Byte av viktklass kan inte göras. 

 Anmälan och betalning sker senast 1 mars 2018 för 
båda tävlingarna.  

OBS! Det går inte att anmäla sig efter den 1/3! 

Registrering & invägning:  Registrering och invägning sker i Balderhallen den 
22–23 mars kl. 17:00-20:00. Fredagens tävlanden 
väger in sig 22:e mars och lördagens tävlanden väger 
in sig 23:e mars. Ankomst-registrering sker innan 
invägning.  

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

Då LMA-kort inte accepteras som giltig ID-handling 
av svenska myndigheter kommer LMA-kort inte att 
gälla som ID-handling på SM eller STU-mästerskapet.  

Åldersklasser: Miniorer 7–11 år, Kadetter 12–14 år (STU-
mästerskapet) 

 
Juniorer 14–17 år, Seniorer 16–34 år (SM i olympiska 
viktklasser)  

Grader: För STU-mästerskapet och SM måste deltagarna 
inneha minst 4 gup (rött bälte).   

Matchtid:    STU-mästerskapet 
Miniorer/ kadetter 2 x 1,5 min 

 
Svenska Mästerskapet 
Juniorer/ seniorer 3 x 2 alt. 3 x 1,5 min 
 

Skyddsutrustning: För STU-mästerskapet och Svenska Mästerskapet 
tillhandahåller arrangören Dae-do elektroniska västar 
och hjälmar. Egna elektroniska strumpor behöver 
dock medtas.  
 
OBS! För kadetter tillämpas light huvudkontakt. 
Därför måste kadetterna använda hjälm med visir 
som de tar med själva. Hjälmar tillhandahålls således 
ej.  

  
OBS! Minorer tävlar ej med elektroniska västar och 
måste därför ta med egna vanliga västar. 

  



              

 
Regler: STU:s tävlingsregler tillämpas och gäller för alla.  

 

Lottning och resultat: Matchlistor och resultat kommer att publiceras på: 

 - www.stuswe.se  
 - www.tpss.eu  
 

Viktklasser STU-mästerskapet: 

Minior Dam/Herr -26 kg, -28 kg, -30 kg, -32 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, 
-46 kg, -50 kg, -54 kg, -57 kg, +57 kg 

 

Kadett Dam -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, 
-55 kg, -59 kg, +59 kg 

 

Kadett Herr -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, 
-61 kg, -65 kg, +65 kg 

 

 
Viktklasser SM i olympiska viktklasser: 

Junior Dam   - 44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +63 kg 

Junior Herr   - 48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, + 73 kg 

Senior Dam   - 49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg 

Senior Herr   -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg 

 
Mer information - Prisutdelning för STU-mästerskapet sker löpande. 

På SM sker prisutdelning efter finalerna.  
- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan 
matchstart för att tävlingen skall flyta på så bra som 
möjligt. 
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera 
ackrediteringsbestämmelser. 

 

Övernattning Information om boende i samband med SM-veckan 
hittas här: http://visitskelleftea.se/boende-sm-veckan-
2018/  
 

 

VARMT VÄLKOMNA! 
 


