Anmälan

Invägning

Anmälan kamp sker via www.tpss.eu
Sista anmälningsdag: 25 april
max 300 deltagare
OBS! Ingen anmälan efter 25/4

Fredag 4/5, kl. 17:00-20:00
*gäller alla åldersklasser

Anmälningsavgift
Minior
Kadett
Junior och Senior
Masters +35
Byte av viktklass vid invägning

arrangerar

WERMDÖ OPEN
05.05.2018
För 7:e året i rad bjuder vi in Dig till
Wermdö Open.
OBS!
I år är vi på en ny arena, så kika lite
extra på adressen här nedan.

Plats:

Värmdö Sporthall
Motionsvägen 23
139 32 Gustavsberg

Kampregler
WT / STU

350:350:400:400:200:-

Grader
Nybörjare
Avancerade

Inbetalning

Matchtid

Sker klubbvis senast 25 april. Inga
personliga inbetalningar. Det är viktigt att ni
kan verifiera er inbetalning vid
registreringen.
Bankgiro: 150-0206, WERMDÖ TKD
*inga pengar återbetalas.

Miniorer/Kadetter
Nybörjare
Avancerade
Masters

Kampdomare
Alla domare som är intresserade av att
döma anmäler sig via email till
domare.kyorugi@stuswe.se

Registrering
Ankomstregistrering sker innan invägning.
Glöm inte ta med kvittot från er inbetalning.

9-5 gup
4 gup och under

2x 1,5 min
2x 2 min
2x 2 min
2x 2 min

Kampskydd
Elektroniska västar för alla avancerade,
elektroniska hjälmar för avancerade juniorer
och seniorer. Vanlig hjälm för avancerade
miniorer, kadetter och masters samt övriga.
Tag med egna hjälmar. OBS! Visir för kadetter.
Tag med personliga strumpor och övriga
skydd.

Åldersklasser

Mer information

Minior pojke/flicka
7-11 år
Kadett pojke/flicka
12-14 år
Junior
14-17 år
Senior
16-34 år
Masters
+ 35 år
*obligatorisk kontroll av Legitimation, TKD
pass/Gal-licens.

Viktklasser
Minior
Herr Kadett
Dam Kadett
Herr Junior
Dam Junior
Herr Senior
Dam Senior
Herr Masters
Dam Masters

Lottning
-26, -28, -30, -32, -34, -38,
-42, -46, -50, -54, -57, +57
-33, -37, -41, -45, -49,
-53, -57, -61, -65, +65
-29, -33, -37, -41, -44,
-47, -51, -55, -59, +59
-45, -48, -51, -55, -59,
-63, -68, -73, -78, +78
-42, -44, -46, -49, -52,
-55, -59, -63, -68, +68
-54, -58, -63, -68, -74,
-80, -87, +87
-46, -49, -53, -57, -62,
-67, -73, +73
-58, -68, -80, +80
-49, -57, -67, +67

*Håller man inte vikten i anmäld viktklass
flyttas man ned en viktklass. Väger man över
maxvikten flyttas man upp en viktklass.
Justering sker gentemot angiven avgift.

Lottningen sker först efter invägning.
Resultatet sätts upp i hallen och läggs
sedan ut på wermdotkd.se samt tpss.eu så
snart som möjligt. Arrangören förbehåller
sig rätten att flytta viktklass på de deltagare
som blivit utan motståndare.

Klubbtävling
7 poäng för Guld
3 poäng för Silver
1 poäng för Brons

Café
Det finns ett café i området. Vi har grillarna
igång under hela dagen så det finns både
mat och dryck att köpa.

-Logama finns på plats för försäljning av
godkända skydd.
-Denna tävling är drog och alkoholfri.
-Tävlingen körs på 4 mattor.
-Matchnummer nollställs ej mellan
kategorierna.
-Första matchen beräknas starta kl. 09:00.
-Prisutdelning sker löpande på varje matta.
-Vi önskar att ni är på plats i god tid innan
matchstart för att tävlingen skall flyta på så
bra som möjligt.
-Det finns uppvärmningshall och plats för
utrustning. Vi tillåter endast tävlanden samt
coacher i uppvärmningshallen.
-Följ skyltning på plats och vänligen
respektera ackrediteringsbestämmelser.
-Parkering finns i närområdet. Ni kan lasta av
upp vid hallen, men behöver parkera på
angiven parkeringsplats.

Frågor?
Kontakta oss på:
tavling@wermdotkd.se

Entré
12 år och uppåt
Under 12 år
1 coach / 5 tävlande

100:60:0:-

VARMT VÄLKOMNA!

