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Vedhæftet er Deltagerlistever01 og DeltagereperTeamVer01.

Vejning:

Vejning onsdag den 28. maj 2014
Team Odense TKD Klub Sandhusvej 4-10 5000 Odense C 18:00 - 18:30
Esbjerg taekwondo klub sportsvej 21. 6705 Esbjerg Ø 19:00 - 19:30
Rødovre Hwarang Taekwondo Klub Højnæsvej 61 2610 Rødovre 18:00 - 19:00
Nørrebro Taekwondo Klub, Heimdalsgade 35-37, 2. Sal, 2200 København N 19:00 – 20:00

Vejning foregår efter DTAF regler:
Indvejning:
 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.
 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 har ét forsøg på vægten. 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.

Der vil efter indvejning ikke være muligt at komme med flere deltagere.
Jeg vil ikke udsende klubliste efter vejning, men deltagerliste. Klubliste laves 08:30 lørdag i stævnehal og
uddeles hurtigst muligt derefter, samtidigt vil børn der er alene i deres klasse blive rykket op hvis der er
modstander i næste klasse.
Da jeg forventer at en del børn der er tilmeldt og har været til vejning, ikke vil vise sig på lørdag, vil jeg
fjerne disse børn lørdag, så de fremmødte børn får flest muligt kampe og ikke er klar til kamp og så
mangler modstanderen. Jeg tager en snak om dette ved holdledermødet og hører hvad holdning er med
denne fremgangsmåde.
Endelig skriv til mig eller sig det lørdag inden 08:30 hvis der er børn der ikke kommer så alle kan få flest
mulige kampe.
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Med venlig hilsen
Hans Majlinder
Stævneadministrator
Dansk Taekwondo Forbund
E-mail: staevneadm@taekwondo.dk
Tlf.nr.: 20 53 75 01
Telefon onsdag kl. 18-23
samt torsdag og fredag før stævne kl. 18-23
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