Datum:

Nedelja 10.4.2022

Kraj:

Osnovna šola Šempeter, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter

Organizator:

TAEKWON-DO KLUB SUN BRASLOVČE

Štartnina:

10,00 EUR/tekmovalca

Kategorije:

SOFT STICK
Starostna skupina
MINI do vključno 7 let
MAXI do vključno 9 let
BORBE
Starostna skupina
Mlajši kadeti (do 10 let)
Mlajše kadetinje (do 10 let)
Starejši kadeti (10-13 let)
Starejše kadetinje
(10-13 let)
FORME
Beli 10-9 KUP
Rumeni 8-7 KUP
Zeleni 6-5 KUP
Modri 4-3 KUP
Rdeči 2-1 KUP
Črni I DAN

M
-120 cm, + 120 cm
-130 cm, +130 cm

Ž
-120 cm, + 120 cm
-130 cm, +130 cm

Težinska kategorija
-20 kg, -23 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, + 39 kg
-20 kg, -23 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, + 39 kg
-35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
-30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg

Mlajši kadeti
√
√
√
√
√
/

Starejši kadeti
/
√
√
√
√
√

Trajanje
borb:

SOFT STICK 1 x 1,5 min
2 x 1 min mlajši kadeti/mlajše kadetinje
2 x 1,5 min starejši kadeti/starejše kadetinje

Prijave:

Četrtek 7.4.2022. Prijave pošljite na mail: simon.jan74@gmail.com

Pravila:

ITF

Glavni
sodnik:

Peter Rozoničnik V DAN

Sodniki:

Vsak klub priskrbi enega sodnika na vsakih 10 tekmovalcev

Tehtanje:

Tehtanje in merjenje bo potekalo na dan tekmovanja 10.4.2022. Vsi tekmovalci morajo
imeti s seboj osebni dokument. Tekmovalci, ki bodo na tehtanju in merjenju presegli
težo ali višino na prijavnici, bodo premeščeni v višjo kategorijo.

Pritožbe:

Pritožba je možna najkasneje v treh minutah po končani formi ali borbi. O pritožbi bo
odločil glavni sodnik.

Oprema:

Vsi udeleženci morajo imeti ustrezno zaščitno opremo skladno s pravili ITF.

Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost, kar je potrjeno s prijavo na
Odgovornost: tekmovanje, ki jo potrdi trener kluba.
Nagrade:

1., 2. in dve 3. mesti v SOFT STICK, FORMAH IN BORBAH

Urnik
tekmovanja:

8.00 – 9.00 tehtanje in merjenje
9.30 – 9.45 sestanek sodnikov in trenerjev
10.00 začetek tekmovanja
14.00 predviden zaključek tekmovanja

Kontakt:

Simon Jan in Peter Rozoničnik

Organizator
TKD KLUB SUN BRASLOVČE

