
 



Välkomna till Malmö Open 
2020 

 
För artonde gången hälsar vi er varmt välkomna till Sveriges största 
och bästa endags tävling, vi kommer att använda elektroniska västar 
(Daedo) för alla avancerade klasser samt elektroniska hjälmar för 

kadetter, juniorer, seniorer & masters. 
 
 

Budo Nord  
som är vår officiella sponsor kommer att ha försäljning och brodyr på 

plats, ni har då chansen att köpa utrustning till bra priser. 
 
 

 
Tävlingen i Kyorugi och Poomsae är för: 

Miniorer, kadetter, juniorer, seniorer och masters. 
Både nybörjare och avancerade är välkomna. 

Ett perfekt tillfälle för dig som vill skaffa erfarenhet 
eller få en upplevelse. 

 
 
 

 

 



Tävlingsstart:     Lördagen den 25 april 2020 kl: 08:30 – ca: 19:00 
 

Arena:                 Baltiska Hallen, Eric Perssons väg, Malmö 

 
Krav/Regler:  Nybörjare: 9 gup - 5 gup  
  Avancerad: 4 gup –  
  WT/STU Tävlingsregler 

Daedo elektroniska västar kommer användas för avancerade 
miniorer/kadetter/juniorer/seniorer/masters (elektroniska hjälmar för 
juniorer/seniorer/masters) 
Alla miniorer och kadetter måste använda visir. 
Tävlingsarrangören tillhandahåller endast elektroniska västar och 
hjälmar. 

Tävlande ska kunna uppvisa giltigt legitimation samt antingen GAL eller taekwondopass. 

 

Ålder:   Miniorer: flickor/pojkar 7-11 år    (Obl. Leg kontroll) 
  Kadetter: flickor/pojkar 12-14 år  (Obl. Leg kontroll) 
                Juniorer: herr/dam 14-17 år           (Obl. Leg kontroll) 
                 Seniorer: herr/dam 16 år-               (Obl. Leg kontroll) 
  Masters: herr/dam 35 år-  (Obl. Leg kontroll)  

 
Viktklasser:   

Miniorer 
Dam/Herr  

-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   
Jun. Herr  -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78   
Jun. 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         

 

Invägning/Registr.        Fredagen den 24 april kl. 16:00 – 20:00 i Baltiska Hallen. 
  Eric Perssons Väg Malmö   

           Endast 2 försök! 
  Byte av viktklass på plats 400 kr  
        

Matchtid:    
  Alla Miniorer/Kadetter 2 x 1,5 min 
  Nybörjare Junior/Senior 2 x 2 min                  
  Avancerad Junior/Senior 2 x 2 min 
 



 

Priser:   Guld, Silver, Brons, Bästa Fighter, Bästa Klubb 1-3 samt diplom 
till alla deltagare 

	

Anmälan:             Senast söndagen den 12:e april på www.tpss.eu  
Anmälan efter den 12:e april kostar 500kr per deltagare. Ändring 
av redan anmälda deltagare efter 12 april kostar 100 SEK. 
Anmälan och ändringar efter 12 april sker per mail till 
niklas@malmotkd.se, dock senast 18 april. 

                              Anmäl Er via www.tpss.eu  
  Anmälan är bindande/ingen återbetalning	
	                              

 
Startavgift:   Minior/Kadett 400kr  

Junior/Senior/Masters 400kr  
  Avgiften sätts in på Swedbank bankgiro: 5557-3422   
                                   Senast söndagen den 12: april 

 

Entré:   100 kr – 1 Coach per 5 deltagare för varje klubb 
Barn under 1 meter gratis 
Max 3 coacher per klubb har gratis inträde 

 
Lottning:  Lottningen görs efter invägningen  
  och läggs sedan ut på www.malmotkd.se efter 22:00. 

Arrangören förbehåller sig rätten att flytta deltagare vid brist på 
motståndare. 

 
 

Domare:			 	 Intresserade domare, anmäl er till Atié Mohamad 
  E-post: mohammedatie@hotmail.com 
  
Upplysningar:   Patrick Karlsson mail: patrick@malmotkd.se  
           Mohamed Wail mail: mommo@malmotkd.se  
  Niklas Kovacevic: niklas@malmotkd.se   

 

Hotell: Scandic Segevång, Segesvängen 
Scandic Malmö City, Kaptensgatan 1 
Quality hotell The Mill, Amiralsgatan 19 
Använd sportkortet för rabatterade priser 

 

 



 

 

Malmö Open Poomsae 

 

Tävlingsdatum:   2020-04-25 
Domarmöte och registrering: kl. 08:00-08:30 
Coachmöte: kl. 08:30-08:45 
Tävlingsstart: kl. 09:00  

 Coachmöte och registrering sker på Poomsaemattan i 
tävlingsarenan på tävlingsdagen.  

Giltig legitimation eller GAL måste uppvisas i 
samband med registrering. 

Plats:    Baltiska Hallen, Eric Perssons väg, Malmö 

Inträde: 100kr. Barn under en meter är gratis. 
1 coach per 5 tävlande får gratis inträde (max 3) 

 
Arrangör:    KFUM Malmö Taekwondo 
                                                                  
Domaransvarig:                      Peter Nordin:  
                                                                 peter@filipstadstaekwondo.se 
 

Anmälan & inbetalning: Anmäl er genom att fylla I följande excelfil som ni 
laddar ner här: https://www.malmotkd.se/malmoe-
open	 Skicka	 sedan	 excelfilen	 till 
abtin.khoshnood@stuswe.se och 
peter@filipstadstaekwondo.se	 Anmäl er senast 12 
april.	

Betalning görs samtidigt som anmälan av respektive 
klubb senast 12 april. Anmälan efter 12 april kostar 
500 SEK. Ändring av redan anmäld tävlande efter 12 
april kostar 100 SEK. Dock senast 18 april. 

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. 



Avgiften sätts in på Swedbank bankgiro: 5557-3422   

 
Startavgifter:  400 kr för miniorer och kadetter individuellt.  
                                                                 400 kr för juniorer och seniorer individuellt.   

400 kr per par, alltså två tävlanden.  
500 kr per lag, alltså tre tävlanden. 
 
 

Hotell:  Scandic Segevång, Segesvängen 
Scandic Malmö City, Kaptensgatan 1 
Quality hotell The Mill, Amiralsgatan 19 
Använd sportkortet för rabatterade priser 

 

Restaurang:  Lättare förtäring finns på arenan att köpa. 

 

Övrig information: - Prisutdelning sker löpande på varje matta. 
- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan er 
kategori startar för att tävlingen skall flyta på så bra 
som möjligt. 
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera 
ackrediteringsbestämmelserna. 

Tävlingsklasser: Elit, avancerade och nybörjare  

 

Åldersklasser Individuellt: Minior, Kadett, Junior, Senior -30/-40/-50/-60/-65/ 
+65 

 

Åldersklasser Par/Lag: Minior, Kadett, Junior, Senior -30, Senior +30 

 

Mönster:  Nybörjare: 2 valfria mönster per rond från tabell 1. 

Avancerade: 2 mönster per rond lottat från tabell 2. 

Elit: 2 mönster per rond lottat från tabell 3. 

Tävlingsform:  Cut-off enligt WTF-reglemente (Se förklaring nedan)  

 

Lottning och resultat: Lottning publiceras senast 5 dagar innan tävling för 
berörda klasser på www.stuswe.se och 
www.malmotkd.se 



 

Sammanslagning:  Tävlingsansvarig i samråd med huvuddomare för 
Poomsae kan vid behov slå samman alt. stryka 
klasser. 

 

Ordning: Framgår av startlistorna som publiceras.   

 

Tävlingsklasser: 

Nybörjare 9-5 Gup  

Avancerad:  4-1 Gup (Rött bälte) 

Elit: Poom och Dan 

 

Åldersklasser: 

Åldersklass Benämning Ålder (fyller under året) 

Minior U11 -11 år  

Kadett U14 12-14 år  

Junior U17 15-17  år  

Senior -30 U30 18-30 år  

Senior -40 U40 31-40 år  

Senior -50 U50 41-50 år  

Senior -60 U60 51-60 år  

Senior -65 U65 61-65 år  

Senior +65 O65 66+ år  

 

Kategorier: 

Individuell Tävlar i Dam resp. Herr klass 

Par 2 personer av olika kön  

Lag 3 personer av samma kön  

 



Förklaring Cut-off: 

Vid 8 eller färre deltagare Final 2 mönster enligt tabellen. 

Vid 9 till 19 deltagare Semifinal 2 mönster enligt tabellen. De 8 deltagarna 
med högst poäng går till final 

Vid 20 eller fler deltagare Preliminär 
rond 

2 mönster enligt tabellen. 50% av tävlande 
med högst poäng går till semifinal. 

 

Tabell 1 för nybörjarklasser 

Grad Preliminär Semi Final 

9-5 
Gup 

2 valfria 
från T1-T5 

2 valfria 
från T1-
T5 

2 valfria 
från T1-
T5 

OBS! Nybörjare får inte göra samma mönster 2 gånger i samma rond. 

 

Tabell 2 för avancerade klasser 

Klass Preliminär Semi Final 

Minior T3-T7 T3-T7 T3-T7 

Kadett T3-T7 T3-T7 T3-T7 

Junior T4-T8 T4-T8 T4-T8 

Seniorer T4-T8 T4-T8 T4-T8 

 

Tabell 3 för elitklasser 

Åldersklass Preliminär Semifinal Final 

Minior T4-Koryo T4-Koryo T4-Koryo 

Kadett T4-Keumgang T4-Keumgang T4-Keumgang 

Junior T4-Taebaek T4-Taebaek T4-Taebaek 

Senior -30 T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin 

Senior -40 T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin 

Senior -50 T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon 

Senior -60/+60 Koryo-Hansu Koryo-Hansu Koryo-Hansu 



Kadett par/lag T4-Keumgang T4-Keumgang T4-Keumgang 

Junior par/lag T4-Taebaek T4-Taebaek T4-Taebaek 

Senior -30 par/lag T6-Sipjin T6-Sipjin T6-Sipjin 

Senior +30 par/lag T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon T8-Cheonkwon 

 


