Viking Cup Kids

Skövde Taekwon-Do
inbjuder till

Viking Cup Kids

Tid och plats

Viking Cup Kids arrangeras söndag 14 april i Arena Skövde,
Egnells Väg 1, Skövde. Tävlingsstart: Söndagen den 14 april kl. 09.00.

Regler

Reglerna för tävlingen är Svenska ITF Förbundets Nationella Tävlingsreglemente.

Åldersklasser

Följande åldersklasser kommer att tillämpas under Viking Cup Kids:
- Yngre Minior (7-8 år)
- Minior (9-10 år)
- Kadett (11-12 år)
* Observera att åldersklass fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.		

Divisioner

Följande divisioner kommer att tillämpas under Viking Cup Kids:
KATEGORI
YNGRE MINIOR
MINIOR
KADETT

VIT

GUL

GRÖN

BLÅ/RÖD

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 5 Kup-2

-

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 5 Kup-2

4 Kup-1 > 1 Kup

9 Kup-1 > 9 Kup-2

8 Kup-1 > 7 Kup-2

6 Kup-1 > 5 Kup-2

4 Kup-1 > 1 Kup

Mönster

Mönstertävlingen kommer att genomföras enligt pyramidsystem.
Ett mönster, som fastställs av domarna, utförs vid varje match.

Kamp

Matcherna i kampgrenen kommer att genomföras beroende på antal deltagare enligt
pyramidsystem eller poolsystem.
Längdklasserna (cm) för deltagande i kamp är följande:
Yngre Minior
Flickor: -125 cm, -135 cm, +135 cm
Pojkar: -130 cm, -140 cm, +140 cm
Minior
Flickor: -135 cm, -145 cm, +145 cm
Pojkar: -140 cm, -150 cm, +150 cm
Kadett
Flickor: -150 cm, -160 cm, +160 cm
Pojkar: -150 cm, -160 cm, +160 cm

Viking Cup Kids

Priser

Ett första, ett andra och två tredjepris kommer att delas ut i respektive tävlingsklass. Vinnaren i varje klass får också en vikingahjälm. Alla yngre miniorer, miniorer och kadetter erhåller
även ett deltagarpris och en souvenir.

Registrering

ALL registrering omfattande kontroll av TKD-pass samt kontrollmätning för längdklasser ska
ske innan tävlingen med hjälp av SND-domare. Varje förening är själva ansvariga för att avtala med SND-domare om registrering till tävlingen. Samtliga SND-domare (se lista på www.
itfsverige.se) har befogenhet att genomföra förregistrering.
Deadline för att skicka in registreringslista för SND-domare är torsdag 11 april kl. 21.00.
Ansvarig SND-domare samt datum för registrering skall anges på anmälningsblanketterna.
Obs! En felanmälan som medför ändring av tävlingsklass medför även en omregistreringsavgift om 100 kr/ändring som faktureras av SIF till berörd förening efter registreringen.

Anmälan

Anmälan sker senast 29 mars 2019 genom att sända in anmälningsblanketterna komplett
ifyllda via e-post till: info@skovdetkd.se

Tävlingsavgift

Tävlingsavgiften är 400 kr/tävlande och ska sättas in på plusgirokonto:
Skövde Taekwon-Do Club nr: 475 34 59-9 senast 29 mars 2019.
Som referens uppges ”tävling” samt föreningens namn.

Domare

Vi välkomnar så många domare som möjligt till Viking Cup Kids och alla föreningar som har
tävlande skall även bidra med domare enligt nedan:
1-5 tävlande: 1 domare
6-10 tävlande: 2 domare
11-15 tävlande: 3 domare
16 eller fler tävlande: 4 domare
Vi ser helst att anmälda domare har genomgått minst en nationell domarutbildning under de
senaste två åren. Om föreningen inte själv har erforderligt antal domare rekommenderas att
kontakta övriga föreningar och ”låna” domare från dem. Man kan även kontakta Nationellt
Domaransvarig för förslag om lediga domare.
En domaravgift om 1 000 kr/domare kommer att tas ut ifall en förening inte kan fylla sin kvot.
Denna avgift erläggs i samband med tävlingsavgifterna.
Antal domare/matta kan komma att anpassas efter antalet anmälda domare till tävlingen.

Viking Cup Kids

Coacher

Alla deltagande föreningar skall representeras av minst en coach på coachmötet som
kommer ske innan tävlingsstart på söndagen. Exakt tid kommer att finnas i coachinfon som
samtliga deltagande föreningar får via e-post veckan innan tävlingen.
Alla coacher skall bära träningsoverall samt inomhusskor under tävlingen. Coachen skall
ALLTID ha en handduk i samband med matcher i kamp. Keps eller liknande är inte tillåtet att
bära av coacher i samband med pågående matcher.
Det finns ingen begränsning i antalet coacher/förening och coacher behöver inte anmälas
innan.

Försäkring

Alla deltagare skall vara försäkrade genom sin egen förening. Arrangören av Viking Cup Kids
avsäger sig ersättningsskyldighet för kostnader uppkomna av eventuella skador i
samband med tävlingen.

Fotografering & resultatlistor

Genom att anmäla sig till Viking Cup Kids godkänner man också att ens foto från tävlingen
samt namn får publiceras på Svenska ITF Förbundets hemsida och FB-sida.
Det är klubbledarens ansvar att meddela detta till sina tävlande.

Fri entré

Vi välkomnar all publik att titta på Viking Cup Kids.
Entré till tävlingshallen är gratis.

