INVITASJON TIL
MESTERSKAP FOR BARN
LØRDAG 21. APRIL 2018

NORGES KAMPSPORTFORBUND
Kontaktperson: Robert Hamara
E-post: robert.hamara@kampsport.no
Mobil: 92233143

TRONDHEIM TAEKWON-DO KLUBB
Kontaktperson: Thomas Kulvik
E-post: thomas@trondheim-tkd.no
Mobil: 92028082

Trondheim Taekwon-Do Klubb ønsker på vegne av Norges Kampsportforbund å invitere til
mesterskap for barn lørdag 21. april 2018. Mesterskapet finner sted i Rosenborghallen,
Stadsingeniør Dahls gt. 1, Trondheim. Åpent f.o.m. de som fyller 9 år i 2018, t.o.m. de
som fyller 12 år i 2018, som har 9. gup (hvitt belte med to striper) eller mer.
Sted:
Rosenborghallen, Stadsingeniør Dahls gt. 1, Trondheim
Påmelding til mesterskapet:
Påmelding og betaling av startkontigent skjer ved
fremmøte på mesterskapet. Betal gjerne med kort.
Påmelding for kadett 1: 11.30 (stevnestart kl. 12.00)
Påmelding for kadett 2: 14.30 (stevnestart kl. 15.00)
Startkontigent:
Kr. 100,- per utøver.
Trekning:
Mesterskapet vil bruke et poolsystem, hvor man deles
inn i grupper på 4 stk, og alle går mot alle i gruppa.
Regler:
Her kan du finne gjeldende regler:
http://kampsport.no/taekwon-do-itf/regler-og-overgang/

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 startkontigent
får ikke utøverne delta.
Dommere:
Kalles inn av regionsleder. Dommere skal stille i korrekt
dommerantrekk: Mørk dress, hvit skjorte, blått slips og
hvite sko.
Lagledere/coacher:
Alle klubber som har med deltagere i mesterskapet må
stille med lagledere og coacher.
Viktig informasjon:
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert
på www.trondheim-tkd.no i dagene før stevnet for
eventuelle forandringer.

Klasser i Midt-Norsk Mesterskap:
Det konkurreres i firevendinger, mønster, frisparring og
highkick.
Kadett 1:
F.o.m. året de fyller 9 år t.o.m. året de fyller 10 år
Kadett 2:
F.o.m. året de fyller 11 år t.o.m. året de fyller 12 år

Krav for deltagelse:
• Minimum grad for firevendinger, mønster og high
kick: 9. gup (hvitt belte med to striper)
• Minimum grad for sparring: Gult belte
• Minimum alder: Fyller 9 år i løpet av 2018
• Utøvere kan kun representere én klubb/team
• Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i
henhold til vanlig praksis

Klassene deles inn etter grad i alle øvelsene, og etter
høyde og kjønn i sparring. Det vil bli delt inn i grupper
på 4 stk, hvor alle går mot alle i gruppa. Det vil si at
alle som deltar får gå flere runder.

Foto og film:
NKF og NTN 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 eller andre nettsteder.

Alle som skal delta i sparring må ha eget
sparringsutstyr. Klubben stiller med kampvester.
Premiering:
Det vil bli premie til alle deltagere.

Overnattingsforslag:
Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, 7012 Trondheim.
Telefon: 73 80 70 00
Spørsmål:
Kontakt Thomas Kulvik
E-post: thomas@trondheim-tkd.no

TIDSSKJEMA
11.30-12.00

Registrering og betaling kadett 1

11.30-

Dommermøte i Rosenborghallen

12.00-14.00

Mesterskap kadett 1

14.30-15.00

Registrering og betaling kadett 2

15.00-17.00

Mesterskap kadett 2

BLI MED!

