Tävlingsdatum:

söndag 9 december
Tävlingsstart kl. 09:00

Plats:

Helsingborg Arena
Mellersta Stenbocksgatan 12
254 37 Helsingborg

Inträde:

12 år och uppåt 60: Under 12 år 30: Under 5 år kostnadsfritt
1 coach per 5 tävlande får gratis inträde

Anmälan & betalning:

Anmälan görs på www.tpss.eu senast 2018-11-25
Betalning görs samtidigt som anmälan av respektive
Bankgiro 464-3086

Startavgift:

För samtliga kategorier kostar det 300 kr/tävlande.
för SM deltagande kostar det 100 kr/tävlande

Registrering & invägning:

8 december kl.17:00-20:00. Helsingborg Arena
Mellersta Stenbocksgatan 12, 254 37 Helsingborg.
Endast 2 försök! byte av klass 200 kr Alla
klubbansvariga ska kontakta arrangören för att få
klubbens invägningstid.

Åldersklasser:

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

Grader:

Minst 9 Gup.

Matchtid:

Miniorer/kadetter 2 x 1,5 min
Juniorer/seniorer 3 x 2 alt. 3 x 1,5 min
Masters
2 x 2 min

Kampskydd:

Arrangören tillhandahåller västar och hjälmar
Daedo Gen 2 för alla, tävlande behöver ta med sig
egna Daedo Gen 2 elektroniska strumpor.

Regler:

- STU:s tävlingsregler tillämpas och gäller för alla.
Gal licens för alla svenska föreningar. Observera att
STU har tagit beslut om visirhjälmar för miniorer.

Viktklasser:
Minior Herr/Dam

-26 -28 -30 -32 -34 -38 -42 -46 -50 -54 -57 +57

Kadett Herr

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

Kadett Dam

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

Junior Herr

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

Junior Dam

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

Senior Herr

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

Senior Dam

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

Masters Herr

-58 -68 -80 +80

Masters Dam

-49 -57 -67 +67

Övernattning:

Scandic Helsingborg Nord
Uppge bokningskod BTAE071218
helsingborg@scandichotels.com

övriga frågor:

Gibriel Jatta 0708150631

gibbe2000@gmail.com

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

