Invitasjon til regionalt mesterskap
for ungdom og voksne
Surnadal, søndag 6. mars 2016
Arrangør:

Teknisk arrangør:

Julie Berge
Mob: 94017531
julie@kampsport.no
www.kampsport.no

Surnadal NTN Taekwon-Do Klubb
Kontaktperson: Kjell Gunnar Polden
E-post: kjpolden@hotmail.com

Sted:

Surnadal idrettshall
6650 Surnadal
Tidsskjema
Søndag, 6. Mars 2016
08:45-10:30 Registrering/påmelding
(God Nok deltakere som vil være med registreres på lørdag)
10:30 Dommermøte
11:00 Oppstart, inndeling i klasser etter alder og grad
11:00 Start sortbelteklasser
Startkontingent
Kr. 100,- pr. utøver
Faktureres klubbene (God Nok deltakere går gratis)
Trekning
Trekning blir foretatt i hallen for hver klasse
Registrering
Klubbene har ansvar for at alle klubbens deltagere er meldt inn i
NKF og at de har gyldig forsikring. Uten gyldig skadeforsikring og
innbetalt startkontingent får ikke utøverne delta.
Dommere
Hver klubb plikter å stille med dommere. Navn på dommere må
sendes til kjpolden@hotmail.com før 20. februar.
Dommere skal stille i korrekt dommerantrekk:
Mørk dress, hvit skjorte, korrekt slips og hvite sko
Dommere må møte kl. 10:15
Forbehold om avlysning:
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.
Lagledere
Alle klubber som har deltagere med i mesterskapet må stille med
lag/klubbledere og egne coacher.

Deltagelse og klasseinndeling
Minimum alder: Fyller 12 år i 2016
Grad: 8. Gup gult belte
Utøvere kan kun representere én klubb
Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig
praksis.
Yngre junior: Fyller 12 og 13 år (fyller 12 år i 2016)
Junior: 14 og 15 år (fyller 14 år i 2016)
Eldre junior (fyller 16 år i 2016)
Senior (fyller 19 år i 2016)
Deltakelse i sparring krever minimum 6. Gup grønt belte.
Klasseinndeling på junior blir gjort under mesterskapet
Senior følger vanlige klasseinndelinger med vektklasser i sparring,
dersom det er nok deltakere.
Gult belte går mønster og 4-vending
Grønt/Blått belte går sammen
Rødt belte egen klasse
Sort belte egen klasse
Diverse info
Resultater blir lagt ut på nett
Spørsmål:
Rettes til: Kjell Gunnar Polden tlf 48101807
E-post kjpolden@hotmail.com
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på
http://surnadal.ntkd.no i dagene før stevnet for eventuelle forandringer.
Regler
http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/5370061.PDF
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

