VÄLKOMNA TILL VÄSTERÅS!

VÄSTERÅS OPEN i kyorugi år 2019
När?

Lördagen den 25 maj 2019 kl 09:00

Var?

Bombardier Arena C-hallen i Västerås

För vem?

Alla som har 9-5 gup i taekwondo

Vi hoppas att detta från och med detta året ska bli en årligt återkommande tävling i Västerås
där våra nybörjare ska få kampas, känna glädje och hitta gemenskap med varandra.
Bombardier Arena är stadens bästa idrottsarena med en stor A-hall (1.500 kvm golvyta) där
SM i taekwondo år 2017 gick av stapeln under. Västerås Open kommer liksom då att äga rum
i arenans C-hall med tre tävlingsmattor. Uppvärmningsytor finns i den mycket fina B-hallen
Vi hälsar alla Sveriges föreningar och publik välkomna till Västerås med förhoppningen att
evenemanget blir minnesvärt och spektakulärt för alla.
Under dagen kommer det att finnas bra mat och fika till humana priser i hallen.
På kvällen den 24 maj 2019 kl 17:00-20:00 kommer invägning att ske i C – hallen på
Bombardier Arena.
Vi hoppas att detta blir en väldigt trevlig, lärorik och rolig dag för alla våra nybörjare – och av
egna erfarenheter vet vi att barnen gillar fina pokaler, så vi tänker satsa lite extra just på detta!
I Västerås finns det mycket att uppleva. För intresserade finns det möjlighet att åtnjuta
Sveriges största actionbad ”Kokpunkten”. För info om detta se gärna www.kokpunkten.se.
Väl mött i Västerås!

Med vänliga hälsningar
Jenny Asp
Ordförande
Team One Taekwondo
www.sporttaekwondo.se

Bombardier Arena, Vasagatan 73, 722 23 VÄSTERÅS

Information för deltagande i Västerås Open för nybörjare (Kyorugi)
Tävlingsdatum:

Lördagen den 25 maj 2019
Domarmöte:
kl. 08:00-08:30
Coachmöte:
Inget – information
kommer att skickas ut i
förväg
Tävlingsstart:
kl. 09:00

Plats:

Bombardier Arena, C-hallen – Vasagatan 73, 722 23
Västerås

Inträde:

12 år och uppåt 60:under 12 år 30:Under 5 år kostnadsfritt
1 Coach per 5 tävlande (krävs giltig coachlicens)

Kontaktperson:

Jenny Asp info@sporttaekwondo.se

Anmälan & inbetalning:

Anmälan görs av respektive klubb via tpss.eu och
betalning görs på bankgiro: 588-7716 eller swish
1231629211. Ange namn på er förening. Betalning
sker klubbvis (inbetalningar som sker direkt från
olika spelare etc. är ej giltiga och kommer inte heller
att återbetalas p.g.a. administrationskostnader).
OBS! Kvitto för inbetalning måste visas vid
registreringen. *Inga pengar återbetalas.

Startavgift:

Anmälningsavgiften
är
350
kr/tävlande.
Viktklassbyte tillåts till en kostnad om 200 kr.
Anmälan och betalning sker senast 11 maj 2019.

Registrering & invägning:

Registrering och invägning sker i Bombardier arena
C-hallen i Västerås per den 24 maj 2019 kl. 17:0020:00.
ID-kort och Taekwondopass eller GAL måste
uppvisas i samband med registrering och invägning.
På Västerås Open kan LMA-kort användas som
legitimation endast för seniorklasser – ej för
miniorer, kadetter och juniorer. För de sistnämnda
klasserna krävs giltig legitimation.

Åldersklasser:

Miniorer 7–11 år, Kadetter 12–14 år, Juniorer 14–17
år, Seniorer 16–.

Grader

Västerås Open 9–5 gup.

Matchtid:

Miniorer/ kadetter
Juniorer/ seniorer

Kampskydd

Västerås Open kommer dock genomföras med
traditionella västar och varje klubb ansvarar för att ta
med sig egna skydd och kampvästar, röd och blå
hjälm ska användas. Huvudkontakt (light) kommer
att tillämpas från kadetter och uppåt. Visirhjälmar
ska användas av miniorer och kadetter.

Regler:

- STU:s tävlingsregler tillämpas och gäller för alla.

Lottning och resultat:

Matchlistor och resultat kommer att publiceras på:

2 x 1,5 min
2 x 2 min

- info@sporttaekwondo.se
- Tpss.eu (enbart lottningen)

Viktklasser:
Minior Herr/Dam

-26 kg, -28 kg, -30 kg, -32 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg,
-46 kg, -50 kg, -54 kg, -57 kg, +57 kg

Kadett Herr

-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg,
-61 kg, -65 kg, +65 kg

Kadett Dam

-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg,
-55 kg, -59 kg, +59 kg

Junior Herr

-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg,
-73 kg, -78 kg, +78 kg

Junior Dam

-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg,
-63 kg, -68 kg, +68 kg

Senior Herr

-54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg,
+87 kg

Senior Dam

-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg,
+73 kg

OBS

Klarar en deltagare inte vikten kan justering av klass ske gentemot angiven
betalning.
Viktklasser kan komma att slås ihop vid färre än fyra deltagare.

Restaurang

Det finns en restaurang vid entrén för att njuta av
både lunch och fika.

Mer information

- Prisutdelning sker löpande på varje matta.
- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan
matchstart för att tävlingen skall flyta på så bra som
möjligt.
- På bottenplan finns uppvärmningshall (B-hallen).
- Följ skyltning på plats och vänligen respektera
ackrediteringsbestämmelser.
- Pris kommer att delas ut till ”Bästa förening”

Parkering

Framför Bombardier Arena finns det fri parkering.

VARMT VÄLKOMNA!

