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Hans Majlinder

Fra: Hans Majlinder <staevneadm@dtaf-turnering.dk>
Sendt: 21. januar 2014 23:21
Til: Information fra DTaF Stævneadministrator
Emne: Information om Beg/Øvet Cup Kamp stævnet i Fredericia 25-01-2014 - 2 

udsendelse
Vedhæftede filer: 2014-01-25_Kamp_Fredericia-Deltagere per klub Ver02.pdf; 2014-01-25

_Kamp_Fredericia-Deltagere.pdf; 2014-01-25_Kamp_Fredericia-Endelig.pdf

Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til Beg/Øvet Cup Kamp stævnet i Fredericia 25-01-2014
Som et ekstra tilbud til klubberne, kan der tilmeldes en SMS service, hvor jeg vil udsende en SMS når der er 
opdateret materielle på forbundets hjemmeside.
Klik på nedenstående link og udfyld de felter der er markeret med stjerne undtagen kode, klik på send og når der 
kommer en SMS til det tilknyttede mobilnr, indtastes den tilsendte kode og der klikkes på tilmeld. Alle kan tilmelde 
sig denne service, dvs. deltagere, sekundanter klubledere. URL: 
http://www.cpsms.dk/webtilmelding/tilmeld.php?webid=1983

Alle holdledere bedes tilmelde sig SMS service, da der sagtens kan komme informationer der, som ikke udsendes via 
e-mail
Jeg udsender desuden information via DTaF Facebook side: https://www.facebook.com/groups/23527911952/

Jeg vil starte med at beklage at jeg mod sædvane ikke har fået udsendt det normale antal infomail, men jeg har 
døjet med en hel del migræne i en periode. Derfor er mit sædvanlige forløb ikke blevet fulgt til dette stævne.

Vedhæftet er DeltagerlisteVer02 og DeltagerPerKlubVer02, samt EndeligOrienteringVer01

Stævnet afvikles som KO, alle Øvede skal bruge Daedo der stilles til rådighed af forbundet. Alle der kæmper øvet 
skal selv have deres egne sokker med, da det betragtes som personligt udstyr.

Klublister udsendes når alle indvejninger er klar, sidste frist for at komme med evt. rettelser er fredag kl. 18:30
Bemærk at der er en ændring på indvejningsreglerne, der gives ikke mere fra den 1. januar 2014 100 g rabat på 
undertøj ved indvejning, men WTF reglerne følges, jeg har vedhæftet den gældende holdledervejledning pr. 1. 
januar 2014.

Vejning: Vejning torsdag den 23-01-2014
Rødovre Hwarang Taekwondo Klub Højnæsvej 61 2610 Rødovre 18.00 – 19.00
Ringsted Taekwondo Klub; Mellem Broerne 12, 1sal. th, 4100 Ringsted 17:30-18:00
Team Odense TKD Klub Sandhusvej 4-10 5000 Odense C 18.30-19.00
Sønderborg taekwondo klub (Chung Un) Sjællandsgade 24 6400 Sønderborg 18.30 – 19.00
Fredericia Taekwondo Klub, Norges Gade 14 B, 7000 Fredericia 18.00 – 18.30
Silkeborg Taekwondo Klub, Århusvej 45, 8600 Silkeborg 18:00 – 18:30
Skanderborg Taekwondo Klub, Regnbuevænget 5, 8660 Skanderborg, 18:00 – 19:00
Risskov Taekwondo Klub, Norlandsvej 88C, 8240 Risskov 18.00-18.30
Brande taekwondo klub På Elme Alle 2B, 7330 18.30 – 19.00
Aalborg Taekwondo Klub , Teilgårdsplads 1, 9000 Aalborg 19:45 – 20:15
Esbjerg taekwondo klub sportsvej 21. 6705 Esbjerg Ø 18:00 – 18:30
Örestad BaekDuSan TaeKwonDo vejer ind efter aftal emd mig i Malmø

Regler for vejning:  Klubben skal have en ansvarlig holdleder, der har ansvaret for klubbens indvejning. 
Det behøver ikke at være samme person, som er ansvarlig overfor DTaF/Turnering.

http://www.cpsms.dk/webtilmelding/tilmeld.php?webid=1983
https://www.facebook.com/groups/23527911952/
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 Det betyder samtidig, at holdlederen er ansvarlig for at alle klubbens kæmpere er 
mødt ind og samlet er klar til indvejning når det bliver klubbens tur til at komme 
ind.

 Det er udelukkende holdlederen der må være til stede ved indvejning. Holdleder 
kan udpege en af modsat køn, til at hjælpe ved indvejning. Eks. holdleder er mand 
og beder en dame om at hjælpe ved vejning af damer. Dette oplyses af holdleder 
overfor den ansvarlige fra DTaF.

 Børn, Cadet og juniorer har ét forsøg på vægten. Seniorer har 2 forsøg indenfor 15 
minutter. Holder kæmperen ikke den tilmeldte vægtklasse, bliver kæmperen flyttet 
til den vægtklasse der er vejet ind til, af Stævneadministrator. Ved internationale 
stævner følges WTF reglerne.

 Holdlederen følger med ind og har pligt til at notere kæmperens vægt ned og 
korrigere evt. forkert tilmelding.

 Kæmper skal stå i underbukser, piger må have bh på, dog må der stås nøgen efter 
WTF reglerne.

 Såfremt anvisninger fra den ansvarlige fra DTaF ikke følges, 
diskvalificeres/bortvises kæmper/holdleder og der sker indberetning til STA.

 Der kan ikke eftertilmeldes deltagere ved indvejning og der kan ikke aftales med 
indvejer om ændringer af tilmelding, dette er udelukkende noget der kan ske med 
Stævneadministrator.

Fra Dommer sektion:

Ny fortolkning af reglerne:

Kamplederen skal ikke give kommandoen ”shi-gan” (”stop”) for at stoppe tiden heller ikke for at give en 
”kyong-go” eller ”gam-jeom” straf. 
Tidstageren skal øjeblikkeligt stoppe tiden, når kamplederen erklærer ”kal-yeo”. (Undtagen tilfældet, hvor 
kamplederen tæller ved knockdown / knockout ).

Når en kæmper falder ned og foregiver skade skal kamplederen 3 gange erklære (med 3 sekunders 
mellemrum) kommandoen "stå op", og hvis kæmperen ikke efter beskeden fra kamplederen melder sig 
klar, så kan kamplederen give en ”kyong-go” straf. 
(Kamplederen har også mulighed for at stoppe kampen på RSC). 

Men i de tilfælde hvor kæmperen er rigtig skadet (og smerter er i sig selv ikke en skade), så skal 
kamplederen erklærer ”kye-shi” og tilkalde lægen. Første gang kan holdlægen indkaldes, hvis kæmperen 
har en med. Den anden gang skal der kaldes efter stævnelægen. 
Så vil kamplederen vente i indtil 55 sekunder, og hvis lægen har brug for mere tid, vil kamplederen erklære 
”shi-gan”. (så her bruges ”shi-gan” stadig). Husk at hvis stævnelægen siger, at kæmperen er klar til at 
kæmpe, så skal kæmperen kæmpe videre med det samme.

Ved ekstra punkt i forbindelse med ”dreje-spark” / ”turning kick”, som ikke er blevet registreret af 
hjørnedommere og hjørnedommerne ikke løfter armene, så har kamplederen nu myndighed til at stoppe 
kampen med ”kal-yeo” og kalde dommerne sammen for at bede om deres redegørelse. Hver 
hjørnedommer skal melde ekstra point eller ej. (Gælder KUN for ekstra point).

Med venlig hilsen

Peter Juncker
WTF International dommer &
Formand for Dommerudvalget
Dansk Taekwondo Forbund
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OBS: Da jeg efterhånden har oplevet og fået en hel del sager/klager, har jeg besluttet, at jeg fremover, kun 
accepterer ændringer der sendes via e-mail, Det har den betydning, at SMS, Facebook eller telefoniske 
ændrings ønsker vil blive afvist, jeg skal hvis en sag lander i HB eller ankes videre, være i stand til at have 
en fyldig dokumentation og en mulighed for at dokumentere sagsforløb.

Med venlig hilsen

Hans Majlinder
Stævneadministrator
Dansk Taekwondo Forbund

E-mail: staevneadm@dtaf-turnering.dk
Tlf.nr.: 20 53 75 01
Telefon onsdag kl. 18-23
samt torsdag og fredag før stævne kl. 18-23


