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Kære alle
Hermed følger foreløbig information vedr. DM i kamp og teknik i Arena Midt i Kjellerup ved
Silkeborg. Vi ser frem til, at se jer alle og specielt at få afviklet det første DTaF kampstævne
post corona.
Har klubben spørgsmål til nedenstående beder vi holdlederen fra klubben til at kontakte
hhv. stævneadmin kamp og teknik.
På gensyn til DM
DTaF Turnering

GENEREL INFORMATION:
Opstillingsgebyr Betaling mangler:

Der er stadig enkelte klubber der ikke har betalt opstillingsgebyr. Vil
i venligst få dette på plads hurtigst muligt - tak.

Entre:

Kr. 60 – børn på 11 år og under er gratis ifølge med voksne.

Covid-19:

Vi oplyser om evt. restriktioner ca. en uge før DM. Der kan stadig
evt. komme krav om test, afspritning osv.

Stævneadministrator: Kamp: Heidi Atiadevey, staevneadm@taekwondo.dk, tlf. 28431712
Teknik: Torben S. Hansen, tsh@moosa.dk, tlf. 21730333

KAMP INFORMATION:
Vejning:

Foregår fredag, den 19. November 2021 kl. 18.00-20.00
I Risskov Taekwondo Klub, Nordlandsvej 88C, Risskov.

Tilbagebetaling mv.:

Kæmpere alene i vægtklassen kan få refunderet gebyr, rykke en
vægtklasse op eller blive på listen & få DM medalje. Af hensyn til
medaljebestilling og planlægning, bedes holdledere oplyse
stævneadmin Heidi Atiadevey, staevneadm@taekwondo.dk, tlf.
28431712 om man ikke ønsker at kæmpere skal rykke en
vægtklasse op, hvis de står alene, men ønsker medalje, eller om
man ønsker at melde fra og få tilbagebetaling, senest den 9/11
2021 med oplysning om kæmpers navn, klasse og klubbens
reg/kontonummer. Der SKAL gives besked senest på ovenstående
dato – der kan IKKE gives besked til vejningen! Sædvanlige regler
gælder vedr. skift af vægtklasse – se indbydelse.

TEKNIK INFORMATION:
Dommere:

Vi er udfordret mht. antal dommere, og kommer derfor til at lave
lidt praktiske tiltag for at få grupper og tidsplan afviklet fornuftigt.
Vi arbejder på at få flere dommere, men kan desværre betyde, at
skulle afvikle grupper med 4 dommere på banerne. I får nærmere
oplysning om dette senere.

Tidsplan/lodtrækn.:

Vi forventer at offentliggøre tidsplan den senest mandag, den
15/11 og lodtræning af T/P senest onsdag, den 17/11 2021.

Semifinale/Finale:

Pga. vores dommer-/tidsmæssige udfordringer bliver følgende
grupper afviklet som direkte finale og uden semifinale:
Indv. C U/14 Female samt Indv. B U/14 Female.

Mere information følger !
På gensyn i Kjellerup.
På gensyn til DM
DTaF Turnering

