
 
 
 

Inbjudan  
Svenska Cupen 3 2019 

 
Vi hoppas på en händelserik helg. På lördagen är det Svenska cupen  och på 

söndagen fortsätter vi med en nybörjartävling. Och tillsammans med den 
fantastiska personalen på Idrottens hus  och alla funktionärer så kan det bara 

bli bra.  
Välkommen till Svenska Cupen 3 2019 - Tian Dao  

 

                Helsingborg Idrottens hus  

 
 
 
 



 
 
Tävlingsprogram: lördag 23 November  
Domarmöte: kl. 08:00 - 08:30 
Tävlingshallen öppnar: kl. 08:00 
Tävlingsstart: 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: Idrottens Hus  
                                                                               Mellersta Stenbocksgatan 10, 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
 

 
Kontaktperson STU:                           Reza Abrishami via 
reza.abrishami@stuswe.se  
 
Kontaktperson Arrangör: Gibbe Jatta  via gibbe2000@gmail.com  
 
Domare: Intresseanmälan sker endast genom  
                                                                               www.tkdreferee.com. Huvuddomare är 

Mohammed Atie  
 
Anmälan: Anmälan görs senast fredag 8 november 2019  
                                                                               via www.tpss.eu  och kommer inte att 
förlängas  
                                                                               oavsett omständigheter.  
 
Deltagande krav: Rätt att delta i tävling om RF:s  
                                                                               mästerskapstecken - SM och JSM, DM 
och  
                                                                               JDM samt Svensk Cup - tillkommer 
förutom  
                                                                               svensk medborgare även i Sverige bosatt  
                                                                               person. Bosatt är den som har en  
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                                                                               sammanhängande vistelseperiod i Sverige 
om  
                                                                               minst 6 månader. 
                                                                               Om det visar sig att tävlande ej uppfyller 

ovanstående krav kan detta resultera i 
automatisk diskvalificering samt 
disciplinanmälan mot både tävlande och  

  
  
                                                                              ansvarig förening som har angett felaktig 

information. 
 
 
GAL och TKD-pass: För att anmäla och tävla är innehav av Global  
                                                                               Athlete License (GAL) eller 
Taekwondopass  
 
                                                                              obligatorisk. Dessa måste visas upp 
tillsammans  
                                                                               med giltig legitimation i samband med 
invägning  
                                                                               samt på tävlingsdagen. Observera dock att  
                                                                               LMA-kort eller liknande inte räknas som  
                                                                               legitimation och är således ingen giltig  
                                                                               ID-handling. Undantag råder emellertid 
från  
                                                                               detta om LMA-kort eller liknande innehas 
och  
                                                                               visas upp för tävlande i seniorklassen. 
 
 
Info om bästa klubb: Bästa klubb väljs efter högsta erhållna poäng  
                                                                               dock om två eller fler lag får samma poäng 

väljs bästa klubb efter flest antal GULD mellan 
de lag som fått lika poäng.  

 
 
Startavgift: För samtliga kategorier kostar det 500 kr/pers 
 
 
Inbetalning: Betalning görs samtidigt som anmälan till 



 
                                                                               Tian Dao på Bankgiro 464-3086  

respektive klubb senast fredag 8 november  
 
 
                                                                               2019 via registreringssystem www.tpss.eu 
                                                                               Betalning kan göras av direkt av förening.  
                                                                               Betalning ska vara gjord innan 

registreringen för att spelare ska kunna vägas 
in.  

 
 
Registrering & invägning: 22 november  kl. 17:00-20:00 på Idrottens hus  
                                                                               Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 

Helsingborg 
                                                                               Bokning av invägningstid mejla till 

gibbe2000@gmail.com  
  
 
Lottning och resultat: Lottning och resultat publiceras på  
                                                                               www.stuswe.se och löpande på 

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         2 x 1,5 min 

Juniorer/seniorer        3 x 1,5 min 
Masters             2 x 2 min 

 
Matchtiderna kan komma att ändras beroende på antalet deltagare och andra oförutsedda 

händelser. 
 
 
Kampskydd: Arrangören tillhandahåller Daedo Gen 2, 
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                                                                               egna Daedo Gen 2 elektroniska strumpor  
                                                                               behöver tas med.  
 
Miniorer och kadetter behöver ta med egen hjälm med visirskydd. Arrangören tillhandahåller 

elektroniska hjälmar till enbart juniorer, seniorer 
och masters.  

 
Alla tar med egna tandskydd, armskydd, benskydd, handskar och suspensoar.  
 
 
Regler: STU:s och WT:s tävlingsregler tillämpas och  

gäller för alla.  
 
 
 
 
 
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 

Mer information  
- Ingen coach, spelare eller annan behörig person får befinna sig på tävlingsområdet 

om man inte fått godkännande från kontrollbord. Obehöriga kommer hänvisas från 
mattan.  



 
 

- Uppvärmningsområdet kommer vara märkt och förläggas brevid A-hallen  
 

- Följ skyltning på plats och vänligen respektera ackrediteringsbestämmelserna. 
Säkerhetspersonal och tävlingsfunktionärer äger rätt att avvisa individer med 
hänvisning till RF stadgar 14 kap. 2§ förseelser och 7e stycke.  

 

                                     HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

 


