Välkomna till Svenska Cupen 1
Vi ser framemot att bjuda in er till årets första elitserie i Västsverige och för första gången
någonsin, på Öckerö. Förutom detta så är det även extra ärofyllt att få arrangera den första
tävlingen där tävlingskategorin Masters även kan tillgodoräkna sig ranking samt kämpa om
en landslagsplats år 2020. Tack vare det stöd vi fick för vår motion tidigare i år på
förbundsmötet, vilket vi tackar för!
När vi i juli blev tillfrågade om att arrangera Svenska Cupen 1 och förutsättningar med hall
var på plats, enades vi om visionen "Sveriges mest effektiva Taekwondo tävling"
tillsammans med ledorden familjärt, välkomnade och inspirerande. En del i detta är
upplevelsen på plats.
Att få sitta nära tävlingsytan, uppleva nerverna från spelarna och heja på sina favoriter.
Föräldrar och barn ställer upp som funktionärer och kringarrangemang förhöjer
tävlingsdeltagandet för de tävlanden inför eller efter sina matcher. Mat serveras från
foodtrucks utanför hallen, möjlighet finns att testa 2020armor västar och att delta på roliga
sociala medieutmaningar. Besökare kommer även få möjlighet att prova-på-taekwondo intill
tävlingsplatsen.
Som avslutning vill vi även lyfta fram det nya tävlingssystemet Smoothcomp som förbundet
godkänt. Ett system som gör det möjligt för tävlanden och coacher att i realtid följa sina och
andras matcher via mobilen.

Vänliga taekwondohälsningar,

Linus Hansson
Ordförande för Kaidi Taekwondo Göteborg & Öckerö
Nås på linus@kaiditaekwondo.se eller info@kaiditaekwondo.se
Kaidi Taekwondo Öckerö Klubb bildades år 2015 och har sedan dess haft en stadig verksamhet i samarbete med
Nordic Wellness Hönö. Föreningen har ca 30st medlemmar och bedriver barn-, ungdom- och familjeträningar.
Sedan 2019 har föreningen ingått en styrelseunion med Kaidi Taekwondo Göteborg Klubb för att underlätta
utveckling av verksamheten, gemensam grafisk profil och administrativa rutiner mellan föreningarna.

Tävlingsprogram:
Domarmöte:
Tävlingshallen öppnar:
Tävlingsstart:

lördag 21 september
kl. 08:00 - 08:30
kl. 08:00
kl. 09:00

Inget coachmöte kommer att hållas. Nödvändig information kommer att publiceras på STU:s
hemsida och skickas ut per e-post innan tävling.
Prisutdelning Minior/Kadett
Lunchavbrott
Tävlingen slutar
Prisutdelning Jun/sen/mast

ca kl. 12:00-12:30
ca kl. 12:00-12:45
ca kl. 18:00
ca kl. 18:00-18:30

Plats:

Hedenhallen
Hedens byväg 12, 475 40 Hönö
Hönö, Öckerö Kommun

Arrangemanget går under ledorden familjärt, välkomnande och inspirerande vilket även
uppriggning av hallen kommer genomsyra samt enligt tävlingsbestämmelser för arrangörer.
Vi kommer ha plats för minst 400 pers på läktaren och möjlighet att bygga in ytterligare en

tävlingsmatta vid behov. Uppvärmningsyta kommer vara bakom läktarna med 2st separata
kontrollbord. Ingång kommer vara från uppvärmningsytan direkt ut på mattan.
Inträde:

12 år och uppåt 100: Under 12 år 60: Under 5 år kostnadsfritt
1 coach per 5 tävlande får gratis inträde

Kontaktperson STU:

Reza Abrishami via reza.abrishami@stuswe.se

Kontaktperson Arrangör:

Sammi Kaidi via sammi@kaiditaekwondo.se

Domare:

Intresseanmälan sker endast genom
www.tkdreferee.com. Huvuddomare är Hatef
Darabi och nås via hatef@hatdar.se

Anmälan:

Anmälan görs senast måndag 9 sept 2019via
https://smoothcomp.com/sv/events/upcoming
och kommer inte att förlängas oavsett
omständigheter.
För eventuella frågor kring
registreringssystemet, läs instruktioner på
https://smoothcomp.com/sv/support

Deltagande krav:

Rätt att delta i tävling om RF:s
mästerskapstecken - SM och JSM, DM och
JDM samt Svensk Cup - tillkommer förutom
svensk medborgare även i Sverige bosatt
person, som är medlem i en till STU ansluten
förening samt som innehar en giltig legitimation.
Bosatt är den som har en sammanhängande
vistelseperiod i Sverige om minst 6 månader.
Om det visar sig att tävlande ej uppfyller
ovanstående krav kan detta resultera i
automatisk diskvalificering samt
disciplinanmälan mot både tävlande och
ansvarig förening som har angett felaktig
information.
För representation i landslaget krävs att
tävlande innehar svenskt medborgarskap

(Stycket ovan har uppdaterats 190821 kl 15:00)

GAL och TKD-pass:

För att anmäla och tävla är innehav av Global
Athlete License (GAL) eller Taekwondopass
obligatorisk. Dessa måste visas upp
tillsammans med giltig legitimation i samband
med invägning samt på tävlingsdagen.
Observera dock att LMA-kort eller liknande inte
räknas som legitimation och är således ingen
giltig ID-handling. Undantag råder emellertid
från detta om LMA-kort eller liknande innehas
och visas upp för tävlande i seniorklassen.

Info om bästa klubb:

Bästa klubb väljs efter högsta erhållna poäng
dock om två eller fler lag får samma poäng väljs
bästa klubb efter flest antal GULD mellan de lag
som fått lika poäng. Om fortfarande lika - flest
SILVER osv. Om fortfarande lika efter
ovanstående ska vinnande lag utses efter flest
antal deltagare. Om fortfarande lika ska
vinnande lag avgöras på högsta poäng från
tyngsta viktklassen osv. neråt.

Startavgift:

För samtliga kategorier kostar det 500 kr/pers

Inbetalning:

Betalning görs samtidigt som anmälan av
respektive klubb senast måndag 9 september
2019via registreringssystem smoothcomp.com
Betalningen görs med kreditkort då
smoothcomp enbart tillhandahåller den
lösningen. Betalning kan göras av direkt
tävlande eller förening. Varje enskild klubb
bestämmer själv över tillvägagångssättet för
betalning.
Betalning ska vara gjord innan registreringen för
att spelare ska kunna vägas in.

Registrering & invägning:

20 september kl. 17:00-20:00 på Scandic
Mölndal (Barnhemsgatan 23, 431 41 Mölndal
)
för att underlätta vidare färd mot övernattning på
eller omkring ön.

Bokning av invägningstid kan göras via länk:
https://doodle.com/poll/b9ef6z2gfbsgy7ii
Alla spelare får två chanser att väga in. Klarar
man inte uppgett vikt blir man struken från
tävlingen. Har man ingen motståndare blir man
automatiskt uppflyttad en viktklass.
Lottning och resultat:

Lottning och resultat publiceras på
www.stuswe.seoch löpande på smoothcomp
.

Åldersklasser:

Miniorer 7-11 år, Kadetter 12-14 år, Juniorer
14-17 år, Seniorer 16 år och uppåt, Masters
+35 år.

Grader:

Minst 4 Gup.

Matchtid:

Miniorer/kadetter
Juniorer/seniorer
Masters

2 x 1,5 min
3 x 1,5 min
2 x 2 min

Matchtiderna kan komma att ändras beroende
på antalet deltagare och andra oförutsedda
händelser.
Kampskydd:

Arrangören tillhandahåller Daedo Gen 2
elektroniska västar och hjälmar. Daedo Gen 2
används för alla avancerade, egna Daedo Gen
2 elektroniska strumpor behöver tas med.
Miniorer och kadetter behöver ta med egen
hjälm med visirskydd. Arrangören tillhandahåller
elektroniska hjälmar till enbart juniorer, seniorer
och masters.
Alla tar med egna tandskydd, armskydd,
benskydd, handskar och suspensoar.
Dobok och skydd ska vara godkända av World
Taekwondo och WT-märkta (WTF 2019 ut). Här

kan ni se vilka företag som har godkänd
utrustning.
Regler:

STU:s och WT:s tävlingsregler tillämpas och
gäller för alla.

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

Masters Herr -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Masters Dam -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Mer information
-

Tävlingen inleds med miniorer och kadetter på samtliga mattor. När dessa närmar sig
finaler, så kommer även juniorer, seniorer och masters att dyka upp i
matchplaneringen. Matchnummer kommer inte nollställs mellan kategorierna. Var på
plats i god tid innan matchstart för att tävlingen skall flyta på så bra som möjligt.

-

Prisutdelning sker separat. Miniorer och Kadetter har gemensam prisutdelning runt
lunchtid och Juniorer, Seniorer samt Masters strax efter sista matchen kört färdigt.

-

Man kommer kunna följa sin match via länk till smoothcomp. Länken kommer skickas
ut i god tid innan tävlingsstart.

-

Ingen coach, spelare eller annan behörig person får befinna sig på tävlingsområdet
om man inte fått godkännande från kontrollbord. Obehöriga kommer hänvisas från
mattan.

-

Uppvärmningsområdet kommer vara märkt och förläggas bakom läktarna intill
tävlingsområdet.

-

Följ skyltning på plats och vänligen respektera ackrediteringsbestämmelserna.
Säkerhetspersonal och tävlingsfunktionärer äger rätt att avvisa individer med
hänvisning till RF stadgar 14 kap. 2§ förseelser och 7e stycke.

-

Det kommer filmas med drönare inomhus under tävlingen. Om man inte önskar
synas på bild ber vi er kontakta arrangemangsledningen på plats. Drönaren kommer
även flygas under pågående matcher på säkert avstånd från tävlanden och publik.

Restaurang
Foodtrucks med varierande utbud av mat kommer finnas på plats för försäljning och
servering.

Parkering
Kostnadsfri parkering finns strax utanför Hedenhallen samt på andra sidan gatan om så
behövs. Tänk på att parkera på angiven parkeringsyta för att underlätta för andra besökare.

Övernattning
För att underlätta övernattning på ön och i närheten har arrangören förbokat ett antal
sovplatser som man kan boka via formulär. Notera att formuläret enbart är en
intresseanmälan. Bekräftelse på bokningen kommer inom 48h från bokningstillfället.
Anmäl intresse här: https://forms.gle/ghTFDRLSB9MdRyaN7
Vid slutsålda övernattningsmöjligheter på ön hänvisas man till Göteborg för övernattning.

Transport
Det tar ca 45-60 min till Hedenhallen från centrala Göteborg, inkl. tajmad bilfärja. Bilfärja från
Lilla Varholmen till Hönö tar ca 12 min och är kostnadsfritt. Från färjeläget på ön tar det ca 5
min med bil till Hedenhallen. Tidtabell för Hönöleden finner du här (Hönö-Lilla
Varholmen-Hönö):
https://www.trafikverket.se/contentassets/d3c472fe994d4bd3b1319ca22f86aba2/100628_ho
no_bjorkolederna_utg8_2018_w.pdf

Sociala medier
Tävlingen kommer dokumenteras på sociala medier, främst på facebook och instagram med
bilder, videos och händelser. OSA till eventet via facebook för löpande uppdatering:
https://www.facebook.com/events/520933588644661/
Följande hashtags kommer användas: #svenskacupen1 #svensktaekwondo #taekwondo
#onefamily #kaiditaekwondo #bestfriend
Vill du synas i vårt flöde? Använd hashtag.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

