Innbydelse til Midt Norsk 1 18.februar 2012
Arrangør:

Teknisk arrangør:

Stjørdal Taekwondo Klubb
Kontaktperson: Helge Kyllo
E-post: heky-ktv@ktv.no
Tlf: 924 56 435
Kontaktperson: Marthe Bøhler mob: 924 43 194
E-post: marthe@kampsport.no
Norges Kampsportforbund , Taekwondo WTF har sammen med
Stjørdal Taekwondo klubb gleden av å ønske alle taekwondoutøvere
fra Midt Norge hjertelig velkommen til regional konkurranse. Det vil
bli konkurrert i kamp og poomse i alle aldersklasser.
Sted: Hegrahallen
Link til kart:
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/idr_utv/idr_stvopplysninger?p
_cr_par=DBD1CAC9AB65A9A5959BA36A619CAAA19EAD989AAB6C9C
9C68AA679D9A

Tidsskjema:
Lørdag 18. feb:
Kl 09.00 Registrering mønster og kamp
Kl 10.00 Mønster alle klasser
Kl 10.00 Kamp barn (8-10 år)
Kl 11.00 Kamp ungdom (11-13 år)
Kl 13.00 Kamp junior B og senior B
Innveiing:
Innveiing på regionale stevner er avviklet, men man må registrere seg og
fremvise gyldig legitimasjon. Det vil bli foretatt stikkprøver av deltakerne
på stevnet for å sjekke at man er påmeldt i rett klasse. Avvik på inntil 10
% blir akseptert. Er avviket større enn dette, blir man diskvalifisert med
mindre man betaler for å bli flyttet til rett klasse. Det vil være mulig og
kontroll veie seg ved registrering for å selv forsikre seg om at man er
påmeldt i rett klasse. Skulle det vise seg at man ikke er det, vil det være
mulig å bytte klasse ved å betale for en ny påmelding jfr. Dagens praksis.
Regler
Det konkurreres etter NKF Taekwondo WTF regler av 1. januar 2012
Reglene er lagt ut på http://www.dommerkomiteen.no og
www.kampsport.no (Taekwondo WTFsin side).
Påmelding
Påmelding gjøres via klubbportalen eller gjennom den nye terminlisten.
Den nye terminlisten vil være oppe gå på www.kampsport.no fra uke 4.
Dette er det nye påmeldingssystemet, ta gjerne kontakt med Marthe i
administrasjonen hvis klubben trenger hjelp.
Mail: marthe@kampsport.no
Tlf: 924 43 194
Påmeldingsfrist settes til søndag 12.02 kl 23.59
Coachbevis må medbringes. (gjennomført coachkurs)
Gebyr ved glemt coachlisens: Dersom lisensierte coacher har glemt
coachlisensen, kan en ny lisens utstedes mot et gebyr på kr. 250,-.
Coacher som ikke har lisens, får ikke coache sine utøvere.
Registrering
Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kamsportforbunds nye
medlemssystem tas ikke med i trekningen. Det er bare utøvere som er

registrert her som har gyldig forsikring og som får meldt seg på stevnet.
Uten gyldig skadeforsikring får ikke utøverne delta.

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved
lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved
avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle
bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse
med stevnet. Dersom det blir flere enn 450 påmeldte, forbeholder Norges
Kampsportforbund seg retten til ikke å ta i mot flere påmeldinger. Autøvere i kamp og cup-høy og dangraderte i mønster blir prioritert (NMklasser).
Foto og film:
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med
deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell
sammenheng på www.kampsport.no og NKFs sosiale medier.
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på
www.kampsport.no og www.dommerkomiteen.no i ukene før stevnet
for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer.
Dommere:
Janne Viddal innkaller dommere og vil være kontaktpersonen her.

