
Esbjerg Taekwondo Klub
- Endelig orientering -

Esbjerg Kamp Plus Cup - Lørdag 28. februar 2015
Promotor Dansk Taekwondo Forbund

Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub
Dato: 28. februar 2015
Placering: EFI Hallerne

Sportsvej 21
6705 Esbjerg Ø

Kampregler: DTaF’s kampreglement, bemærk at:
Kæmperne skal i forbindelse med kampe bære hvid eller gennemsigtig tandbeskytter,
hjelm, kampvest, handsker, underarmsbeskytter, skinnebensbeskytter og skridtbeskytter.
Hjelm og handsker skal enten være hvide eller den samme farve som kampvesten. Alle som 
stiller op som ”Børn” eller ”Cadet” skal bære vristbeskytter uanset typen af stævne, mens
alle junior og senior kæmpere, der stiller op som begynder kan vælge at bruge vristbeskytter

Udstyr der må benyttes til 
stævnet:

Udstyr der må bruges til stævnet skal være enten WTF eller ETU godkendt
Kamp udstyr fra andre leverandører end WTF/ETU godkendte firmaer må ikke bruges til 
stævnet. 
Alle udsmykninger på Dobog der ikke er fra fabrikken SKAL være tapet over.
Godkendte WTF/ETU firmaer kan findes på de respektive hjemmesider og er bl.a. Daedo, 
Addidas, Budo-Nord.
Hvid hjelm må benyttes frem til 31. december 2016 ved DTaF stævner

Vejning: Vejning torsdag den 26-02-2015
Esbjerg taekwondo klub sportsvej 21. 6705 Esbjerg Ø 18:00 – 18:30
Ringsted Taekwondo Klub; Bengerd hallen Ahorns alle 9, 4100 Ringsted 17:30-18:00
Skanderborg Taekwondo Klub, Regnbuevænget 5, 8660 Skanderborg, 17:30 – 18:00
Fredericia Taekwondo Klub, Norges Gade 14 B, 7000 Fredericia 18.00 – 18.30
Sønderborg taekwondo klub (Chung Un) Sjællandsgade 24 6400 Sønderborg 18.30 – 19.00
Nørrebro TKD KLUB, Heimdalsgade 35-37, 2. sal 2200 København N 18:30 – 19:00
Rødovre Hwarang Taekwondo Klub Højnæsvej 61 2610 Rødovre 17.15 – 18.00
Team Odense TKD Klub Sandhusvej 4-10 5000 Odense C 18.00-18.30
Silkeborg Taekwondo Klub, Århusvej 45, 8600 Silkeborg 18:30 – 19:00
Brande taekwondo klub På Elme Alle 2B, 7330 18.30 – 19.00
Holbæk TKD Klub, Roedsvej 10, 4300 Holbæk 18:00 – 18:30

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.

 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.



 Det er holdlederens opgave, at kontrollere alle klubbens oplysninger og at kontrollere at 
klubbens kæmpere er korrekt placeret, ændringerne sendes til STA, indenfor de fastsatte 
frister.

Sekundantregler: Sekundanten skal være min. 15 år samt være reglementeret påklædt. Det vil sige 
træningsdragt, sportssko og ingen hovedbeklædning. Dette tjekkes samtidig med at vi 
tjekker kæmperen ved tjekbordet – så uden godkendt sekundant kan kæmperen ikke kæmpe.

Overnatning og pris: Benyt byens Vandrehjem eller hoteller
Mulighed for bespisning: Der er cafeteria i forbindelse med hallerne
Entré: 40 Kr. for alle (kæmper og sekundanter undtaget).
Tidsplan: Torsdag den 24-02-2015

Indvejning
Når indvejning er færdig udsendes klublister, information om dette via e-mail, DTaF 
hjemmeside og SMS service
Fredag den 27-02-2015 kl. 18.30, sidste mulighed for ændringer af klublister
Lørdag den 28-02-2015:
Kl. 08.30 – 08.45 Registrering og aflevering af pas
kl. 08.45 Holdledermøde
kl. 9.00 – 12.00 – indledende kampe
kl. 12.00 – 13.00 Frokost
kl. 13.00 – ca. 18.00 – indledende kampe, finaler og medaljeoverrækkelse

Kamptid bliver 2x2 min.
Stævneform er KO

Yderligere information 
kan fås hos:

Hans Majlinder, tlf.: 20 53 75 01 – staevneadm@taekwondo.dk
Telefon tid onsdag kl. 18 til 23 samt torsdag og fredag før stævne kl. 18 til 23


