Vestfyns Cup 2014

25. oktober 2014

Vestfyns Cup 2014
Maeng Ho, Glamsbjerg Taekwondoklub indbyder hermed alle børn mellem 5 og 14 år til
venskabeligt kampstævne lørdag den 25. oktober 2014.
Vestfyns Cup er et børnestævne, hvis formål er at give alle børnekæmpere en sjov og spændende dag. Stævnet er et
puljestævne for at give børnene så mange kampe som muligt. Vi lægger vægt på at alle kampe afholdes i god,
sportslig ånd for både børn og voksne. Der vil være medaljer til alle deltagere.
Tid og sted: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 08.00 – 16.00 i Glamsbjerghallen, Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg.
Vestfyns Cup 2014 er et puljestævne med 2x1 minutters runder og 15 sekunders pause.
Alle kampe er uden hovedkontakt

Program:
0800-0930
0945-1000
1000-1215
1215-1300
1300-1530
1530-1600

Ankomst og indvejning
Infomøde for holdledere samt fælles opvarmning
Puljekampe
Pause
Semifinaler og finaler
Medaljeoverrækkelse og afslutning

Praktisk information:
Tilmelding via DTaF Onlinetilmelding:
Seneste tilmelding:
Deltagergebyr:
Deltagergebyr:
Spørgsmål vedr. betaling
Vejledning til tilmelding og regler
Max. antal deltagere:
Kampudstyr:
Mad og drikke:

http://www.taekwondo.dk/login.asp af DTaF registrerede holdledere
13-10-2014
200 kr.- pr. kæmper.
Betales ved online tilmelding
staevneadm@taekwondo.dk
http://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp
300
Alle deltagere stiller med fuldt efter DTaF’s kampreglement.
Der vil kunne købes sund mad og drikke i hallens cafe til gode priser.
Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke.

Deltagerkrav
1. Børn i alderen 5-14 år. Der kæmpes i vægtklasser og inddeling i begynder, øvet og avanceret.
a. Børn begynder og øvet: 5-10 år
b. Børn begynder og øvet: 11-14 år
c. Børn avanceret: 8-14 år
2. Drenge og piger kæmper hver for sig og ved indvejning foregår i Dobog på stævnedagen.
Der gives 400g i rabat for Dobok ved vejningen.
Begynder:
1. For kæmpere mellem 5 og 14 år, opdeles i 5 til 10 år og 11 til 14 år.
2. For alle MON-grader, samt hvid til og med blå med rød snip (10 til 5 kup.)
3. Maksimum 12 vundne kampe ved DTaF Børnestævner eller fem vundne kampe ved DTaF begyndercup.
4. Må ikke have kæmpet DTaF Børnestævne på Øvet / Avanceret niveau.
5. Må ikke have kæmpet Cadet eller Øvet ved DTaF stævne eller deltaget i DM Kval., DM eller
internationale stævner på talentniveau.
Øvet:
1. For kæmpere mellem 5 og 14 år, opdeles i 5 til 10 år og 11 til 14 år.
2. Må ikke have kæmpet DTaF Børnestævne på Avanceret niveau.
3. Må ikke have kæmpet Cadet eller Øvet ved DTaF stævne eller deltaget i DM eller internationale stævner
på talentniveau.
4. Max 9 vundne sejre ved DTaF begyndercup.
Avanceret:
1. Minimum 8 år og maksimum 14 år.
Ved mindre end 2 deltagere i en gruppe kan stævnearrangøren rykke deltagere op i vægtklasser så alle får minimum
en kamp.

Alle stævnespørgsmål skal rettes til Stævneadministrator:
Hans Majlinder - staevneadm@dtaf-turnering.dk - Tlf.nr.: 20 53 75 01
Telefon tid onsdag kl. 18 til 23, samt torsdag og fredag før stævne kl. 18 til 23
Spørgsmål til arrangørklub: E-mail: gltk@gltk.dk eller Jesper Nielsen på tlf. 61 30 72 26

