Teen Challenge
NORGES
KAMPSPORTFORBUND
WWW.KAMPSPORT.NO

2016
Arena

Stevne avholdes på Orerønning ungdomskole, Evjeveien 16, Horten, 13. Februar 2016 kl 10:00

Påmelding

Lagleder melder på klubbens deltakere i terminlisten på www.kampsport.no
Registreringsskjema MÅ fylles ut av alle deltagere.
Påmeldingsfrist søndag 31. januar 2016 kl. 24.00!

Startavgift

Barn 150 kr. Jr/Voksne 200 kr. Utenlandske utøvere betaler ved registrering i NOK.
Påmelding er bindende etter påmeldingsfrist. Startavgift faktureres klubbvis fra Norges Kampsportforbund (NKF).

Klasser

Barn 8-10 år. Eldre Barn 11-12 år. Yngre Jr. 13-14 år. Jr. 15-17 år. U-22 18-22 år. Fullkontakt m/begrensninger.
1. Dette stevnet er kun for deltakere opp til og med 22 år. Påmelding i U-22 klassene er det samme som Sr klassene.
2. Barn 8-10 år er kun for region Øst.
3. Eldre barn 11-12 år er åpen for internasjonal deltagelse
4. Aldersklassene fra 13-14 år og over vil bli inndelt i en uerfaren og en erfaren gruppe. Og er åpen for internasjonal deltagelse

Trekning

Trekningslister og tidsskjema vil bli delt ut til påmeldte klubber på stevnet.

Registrering/innveiing

Registrering innveiing fredag kl. 20.00-21.00 på Best Western Horten Hotel, samt lørdag 08.30-09.30 i hallen.

Dommere

Alle lisensierte fullkontakt dommere og aspiranter er velkommen til å dømme.
NKF vil i begrenset grad være behjelpelig med å dekke utgifter til reise og opphold for dommere
med A-lisens eller internasjonal lisens.
Dommer gjennomgang holdes lørdag 13. Februar 2016

Lagledere

Klubben må ha lagleder på stevnet.

Deltagelse

Gyldig legitimasjon for utøver skal fremvises ved registrering og innveiing.
- Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også tungvekt.

Regler

Gjeldende regler for Fullkontaktkarate finnes på www.kampsport.no. Klikk på Stevnereglement.

Samarbeidshotell - Best Western Horten Hotel

Reise og opphold må dekkes av den enkelte klubb/deltager. Best Western Horten Hotel, Jernbanegaten 1, tlf. 33 08 33 80,
epost: service@hortenhotell.no Bestillingsreferanse: karate
Enkelt- og dobbeltromrom inkludert stor frokostbuffet kr. 600,Trippelrom inkludert stor frokostbuffet kr. 800.-

Forbehold

NKF forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
Ved avlysning tar NKF intet ansvar for evt. bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har i.f.m. stevnet.

Foto/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.

