Välkomna till Svenska Cupen 2, BORLÄNGE 13 oktober
Efter att ha lyckats med arrangemangen av förra årets Svenska Cupen 1 och Nybörjartävlingen Dala Cupen, får
Dala Taekwondo Akademi förtroendet på nytt att i samarbete med STU, och Borlänge Kommun stolt arrangera
Svenska Cupen 2 i Kyorugi. Dala Cupen kommer att arrangeras även i år, se vänligen separat inbjudan.
Maserhallen är en av stadens bästa idrottsarenor med en stor A-hall där Sveriges bästa utövare kommer göra upp
på upp till sex mattor framför fullsatta läktare. Vi hälsar alla Sveriges föreningar och publik välkomna till Borlänge
med förhoppningen att evenemanget blir minnesvärt och spektakulärt för alla.
I Maserhallen finns det mycket att uppleva. För intresserade finns det möjlighet att åtnjuta äventyrsbadet,
relaxavdelningen, gym, bowling mm. för mer info se gärna www.maserhallen.se
Väl mött i Borlänge!

Med vänliga hälsningar
Reza Abrishami
Huvudansvarig
Dala Taekwondo Akademi
www.dalataekwondo.com

Maserhallen, Borlänge

Information för deltagande i Kyorugi
Svenska cupen 2 2018
Tävlingsdatum:

lördag 13 oktober
Domarmöte:
Tävlingsstart:

kl. 08:00 - 08:30
kl. 09:00

Inget coachmöte kommer att hållas. Nödvändig
information kommer att publiceras på STU:s hemsida
och skickas ut per e-post innan tävling.
Plats:

Maserhallen
Masergatan 22
784 40 Borlänge

Inträde:

12 år och uppåt 100: Under 12 år 60: Under 5 år kostnadsfritt
Tävlanden på Dala Cupen kostnadsfritt med biljett
1 coach per 5 tävlande får gratis inträde
Max 3 coacher får gratis inträde

Domaransvarig STU:

Reza Abrishami
reza.abrishami@stuswe.se

Kontaktperson Tävlingskommitté:

Chakir Chelbat
tavling@stuswe.se

Kontaktperson medarrangör:

Dala Taekwondo Akademi
Reza Abrishami
reza.abrishami@stuswe.se

Anmälan & inbetalning:

Anmälan görs på tpss.eu senast 28 sept 2018.
Betalning görs samtidigt som anmälan av respektive
klubb senast 28 september 2018 till STU:s bankgrio
5135–5493 (Swedbank).
OBS! Ni måste söka auktorisation för klubben på
TPSS senast kl. 20:00 den 28 september 2018.
OBS! Ni måste ange spelarnas GAL-licens nummer
när ni anmäler på TPSS. Alla spelare ska ha en giltig
GAL-licens. GAL-licensen måste vissas upp både i
samband med invägningen och på tävlingsdagen.
För att anmäla och tävla är innehav av Global Athlete
License (GAL) obligatorisk. Frågor gällande GAL
skickas till info@stuswe.se. Mer information om GAL
finns att läsa på STU:s hemsida: www.stuswe.se/GAL
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 inte
heller att återbetalas p.g.a. administrationskostnader).
OBS! Kvitto för inbetalning måste visas vid
registreringen. Inga pengar återbetalas.

Startavgift:

För samtliga kategorier kostar det 500 kr/tävlande.
En höjning av startavgiften har skett för att kunna
säkerställa att vi dels kan ha video replay på samtliga
cuper och SM, dels kan erbjuda tävlingar med högsta
kvalitet.
OBS! Det går inte att anmäla sig efter den 28
september 2018!

Registrering & invägning:

12 oktober kl. 17:00-20:00 i Maserhallen,
Maservägen 22, 784 40 Borlänge.
Ankomstregistrering sker innan invägning.
OBS! Taekwondopassen
gäller inte längre.

är

utgångna

och

GAL måste uppvisas i samband med registrering och
invägning och tas även med till tävlingsdagen. Det
går bra att visa en kopia på sin GAL i telefonen eller
papperskopia.
Alla spelare får två chanser att väga in. Klarar
man inte uppgett vikt blir man struken från
tävlingen. Har man ingen motståndare blir man
automatiskt uppflyttad en viktklass.
Lottning och resultat:

Lottning och resultat publiceras på www.stuswe.se
och www.tpss.eu

Åldersklasser:

Miniorer 7–11 år, Kadetter 12–14 år, Juniorer 14–17
år, Seniorer 16 år och uppåt, Masters +35 år.

Grader:

Minst 4 Gup.

Matchtid:

Miniorer/kadetter
Juniorer/seniorer
Masters

2 x 1,5 min
3 x 2 alt. 3 x 1,5 min
2 x 2 min

Rondtiderna kan komma att ändras beroende på
antalet deltagare och andra oförutsedda händelser.
Kampskydd:

Arrangören tillhandahåller Daedo Gen 2 elektroniska
västar och hjälmar. Daedo Gen 2 används för alla
avancerade, egna Daedo Gen 2 elektroniska strumpor
behöver tas med.
Miniorer och kadetter tar med egna visirhjälmar
(blå och röd). Alla tar med egna tandskydd,
armskydd, benskydd, handskar och suspensoar.
Dobok och skydd ska vara godkända av World
Taekwondo och WT-märkta (WTF 2019 ut). Här kan
ni se vilka företag som har godkänd utrustning.
http://www.worldtaekwondo.org/wtfpartners/recognized/

Regler:

- STU:s och WT:s tävlingsregler tillämpas och gäller
för alla. Observera att STU har tagit beslut om
visirhjälmar för miniorer.

Viktklasser:
Minior Herr/Dam

-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 Herr

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

Kadett Dam

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

Junior Herr

-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg,
-73 kg, -78 kg, +78 kg

Junior Dam

-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg,
-63 kg, -68 kg, +68 kg

Senior Herr

-54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg,
+87 kg

Senior Dam

-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg,
+73 kg

Masters Herr

-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg

Masters Dam

-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Mer information

- Matchnummer nollställs ej mellan kategorierna.
- 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 kommer att finnas en TV-skärm vid
säkerhetskontrollen där ni kan se när ni går er match.
Ingen coach, spelare eller annan behörig person får
befinna sig på spelområdet om de inte väntar på
match.
- Uppvärmningsområdet är märkt.
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera
ackrediteringsbestämmelserna.

Restaurang

Det finns fika- och matförsäljning i Maserhallen.

Parkering

Framför Maserhallen gäller det 3-timmars fri
parkering med P-skiva. På parkeringen längst till
höger om Maserhallen är det dock fri parkering.

Övernattning

OFFICIELLT HOTELL
Scandic Borlänge
Stationsgatan 21–23
784 35 Borlänge

Sportpriser per rum och natt inkl. frukost och middagsbuffé sportmål
Enkelrum á 930: Dubbelrum á 1,260: Trebäddsrum á 1,590: Fyrbäddsrum á 1,920: Inga rum är förbokade utan finns det ledigt så går det bra att boka. Det går inte att boka på
webben, utan bokningen sker direkt med hotellet via mejl borlange@scandichotels.com eller
telefon 0243–799010. Betalning sker på plats vid ankomst med betalkort.
Bokningskod: Svenska Cupen 2 & Dala Cupen

Övernattning i närliggande skolor
Det finns även möjlighet till övernattning i närliggande skolor med gångavstånd till
tävlingshallen för en kostnad av 100 kr/person och natt. Sovsäck alt. madrass och
liggunderlag bör medtas. Frukostpaket i Maserhallens restaurang för en kostnad av 50
kr/person kan också serveras.
Anmälan för övernattning i skolan och eventuellt frukostpaket ska ske klubbvis senast 28
september till reza.abrishami@stuswe.se. Betalningen på 100 kr alt. 150 kr per person ska
också vara Dala TKD tillhanda genom dess bankgiro: 801–7543 senast den 28 september.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

