Velkommen til NM
NM i mønster og kamp arrangeres av NKF og Stjørdal Atletklubb i Stjørdalshallen,
21.november. Det skal kåres Norgesmestre og deles ut Kongepokal og andre priser. Det er
30 år siden første NM i Taekwondo WTF ble avholdt, og jubileet skal feires.

Kvalifiseringskrav
Seksjonsstyret i Taekwondo WTF har vedtatt at det er krav om deltakelse på to
Norgescupstevner (NC) for å delta i Norgesmesterskap (NM). På grunn av et avlyst NCstevne i 2015, endres årets krav til deltakelse på ett NC-stevne for å kunne delta i NM i
november. Søknad om dispensasjon fra kravene kan sendes til seksjonsstyret som vurderer
eventuelle søknader, på wtf@kampsport.no.

Klasser
En kan delta i NM det året en fyller 13 år. I mønster må en inneha høy cup eller dan. I kamp
må en være (*)A-utøver. Oversikt over NM-klasser i terminlisten.

Kongepokal og priser
Det vil deles ut Kongepokal under NM dersom kriteriene for utdeling oppfylles. Det vil
nedsettes en egen Kongepokal-jury som skal overvære mesterskapet. Kravene er at det stiller
minst 15 personer i seniorklassene (kvinner/menn) i enten kamp eller mønster og
tilfredsstillende nivå.
Den koreanske ambassadørens pris: deles ut til beste junior herre og beste junior kvinne.
Ambassadøren vil være til stede under mesterskapet.
Sammenlagtseier NC: Det deles ut sammenlagtseier fra årets NC-stevner. Den beste i hver
klasse sammenlagt mottar en pris.
Årets utmerkelser: På banketten deles årets utmerkelser ut. Hvordan du kan nominere
personer til disse utmerkelsene kan du lese her: http://kampsport.no/taekwondo-wtf/aretstaekwondo-wtf-utmerkelser-3/
Årets klubb i kamp og mønster: Vandrepokalene deles ut til beste klubb i kamp og
mønster sammenlagt.

Påmelding og påmeldingsfrist
Påmelding skjer via terminlisten på www.kampsport.no.
Påmeldingsfristen er onsdag 11.november kl. 23.59.

Regler
Det konkurreres etter NKF Taekwondo WTF regler av 18.mars 2015.
Vær oppmerksom på krav til coachlisens. Det vil ikke arrangeres coachkurs i forbindelse
med NM.

Startkontingent og betaling
Deltakelse kamp: kr. 400,Deltakelse mønster individuelt: kr. 375,Deltakelse mønster lag: kr. 100,- per lag
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber.
Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med
trekningen.

Program for NM
Kl. 07.00-10.00
Kl. 07.45
Kl. 08.15
Kl. 08.00-08.30
Kl. 08.00-08.45
Kl. 08.45-09.00
Kl. 09.00-09.30
Kl. 09.30-12.30
Kl. 12.30-13.00
Kl. 13.00-17.00
Kl. 17.00-18.00
Kl. 20.00

Ordinær frokost på hotellet (tidligfrokost fra kl. 04.00)
Første buss reiser fra hotellet, dommere og senior * A prioriteres
Andre buss reiser fra hotellet
Legesjekk senior *A
Dommermøte
Lagledermøte
Stevnestart med innmarsj
Innledende kamper og mønster
Lunsj
Kvartfinaler/Semifinaler/Finaler
Bestemannspriser/Kongepokalsermoni/Avslutning
Bankett Scandic Hell Hotell

Adresse til hallen: Stjørdalshallen, Gymnasgata 3, 7500 Stjørdal
Transport mellom hotell og hall: Det settes opp busser for transport mellom hotell og hall,
og retur ved stevneslutt. Se program for avreise fra hotellet.

Innveiing og legesjekk
Innveiing: Fredag 20.november kl. 18.00-20.00 på Scandic Hell Hotell. Det vil ikke bli
mulig med innveiing andre steder.
Senior *A-utøvere skal på legesjekk i hallen fra kl. 08.00-08.30. Husk startbok.

Hotell
Offisielt hotell er Scandic Hell Hotell, overnatting bookes på www.nmtkd.no. For klubbvis
påmelding, bruk vedlagte skjema og send ferdig utfylt til hotell@teamstjordal.no.
Frokost: Serveres fra kl. 07.00-10.00, tidligfrokost fra kl. 04.00.

Bankett
Banketten på Scandic Hell Hotell lørdag kveld kl. 20.00 vil være avslutningen på
Norgesmesterskapet og jubileumsfeiringen. Her vil det bli servert buffet og årets utmerkelser
skal deles ut. Booking av bankett gjøres på www.nmtkd.no.

Annen info
Utstyr
Det vil brukes PSS på Norgesmesterskapet. Få oversikt over tillatt PSS-utstyr her:
http://kampsport.no/taekwondo-wtf/tillatt-personlig-pss-utstyr/
Fighter Stand
Fighter Sport har stand i hallen under mesterskapet og det vil være mulig å kjøpe utstyr og
klær.
Kiosk
Stjørdal Atletklubb har åpen kiosk i hallen med godt utvalg.

Henvendelser
Stevneledere (alle henvendelser fra klubber skal gå via stevneledere):
Øyvind Kveine, oyvind.kveine@gmail.com, 95761888
Håkon Fredriksen, hakon@daedo.no, 90016695
Dommerleder kamp: Janne Viddal, janne.viddal@evatic.com, 93039484
Dommerleder mønster: Nils A. H. Olsen, codeline@hotmail.com, 47312666
Administrasjonen: Julie Berge, julie@kampsport.no, 94017531
Følg også arrangementet på Facebook:
https://www.facebook.com/events/891826347566158/

