StævneINFO No 3 - Esbjerg Cup 2018.
Holdlister
Der er nu lagt holdlister og drawsheets ud på MA Reg-online.
Kamptider
Børn, kadetter og veteraner kæmper 3 x 1 minut, med 30 sek. pause.
Juniorer og seniorer kæmper 3 x 1,5 minut, med 30 sek. pause.
Banefordeling
Alle seniorkampe og veterankampe er lagt på bane 1, hvor der køres med Daedo
generation 2-systemet.
På alle øvrige baner køres med generation 1-systemet. Vi har denne gang forsøgt at
lægge alle juniorkampe på bane 2, alle kadetkampe på bane 3 og alle børnekampe på
bane 4.
Da der ikke er lige mange kampe i de tre klasser, vil vi, når en bane bliver ledig, flytte
kampe fra en bane til en anden - vær derfor opmærksom på dette!
Når senior- og veterankampene er færdige, kan vi også flytte kampe til bane 1, men
så skifter vi først system, så der stadig køres med generation 1-systemet i de yngre
klasser!
Gebyr
Senior- og veterankæmpere, der ikke var i vægt, skal betale et nyt opstillingsgebyr
inden stævnestart kl. 09:00 lørdag morgen, da de ellers trækkes fra stævnet.
Pengene skal enten betales kontant til stævneadministrator eller (helst!) på
MobilePay. Det er klubbernes eget ansvar at opsøge stævneadministrator før
stævnestart!
Veste og hjelme:



Alle bruger elektroniske veste og hjelme - børn bruger dog almindelige hjelme.
Seniorer og veteraner bruger Daedo Generation 2 veste og hjelme (alle andre
bruger generation 1).
Elektroniske veste og hjelme stilles til rådighed af forbundet - øvrigt udstyr
medbringer man selv.
Man være opmærksom på, at det kun er blå og røde hjelme som er godkendt.
Kontakt:
Ved kontakt til stævneadministrator (før stævnet) samt stævneleder og dommerleder
(under stævnet) skal henvendelser gå gennem holdleder, og ikke direkte fra kæmpere
eller forældre.
Stævneleder: Joachim Carlsen
Dommerleder: David Cooper
Stævneadministrator: Dorte Sørensen
Med sportslig hilsen
Dorte Sørensen
staevneadm@taekwondo.dk

RIGTIGT GODT STÆVNE TIL ALLE! :-)
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