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Klasser i Vest-Norsk Mesterskap:

Dommere:
Kalles inn av regionsleder. Dommere skal stille i korrekt
dommerantrekk: Mørk dress, hvit skjorte, blått slips og
hvite sko.

Kadett 1 født: 		

2011/2010

Kadett 2 født:		

2009/2008

Junior 1 født:		

2007-2005

Junior 2 født:		

2004-2002

Senior født:		

2001 og eldre

Veteran født: 		

Fra det året man fyller 40 år.

Lagledere/coacher:
Alle klubber som har med deltagere i mesterskapet må
stille med lagledere og coacher.

Klassene deles inn etter grad i alle øvelsene, og etter
vekt i sparring. For yngre junior og kadetter deler vi inn
etter høydei sparringen.
For kadetter vil det være låneutstyr. Junior og senior må
ha eget utstyr.
Krav for deltagelse:
• Minimum grad: Bestått én gradering
• Minimum alder: Fyller 9 år i løpet av 2020
• Utøvere kan kun representere én klubb/team
• Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i
henhold til vanlig praksis
Regler:
Her kan du finne gjeldende regler:
https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwon-do-itf/

Forbehold om avlysning:
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å
avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold
som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar
Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle
bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben
har hatt i forbindelse med stevnet.
Foto og film:
NKF og NTN opplyser om at det kan bli tatt bilder og
film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer
som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på
www.kampsport.no eller andre nettsteder.
Spørsmål:
Kontakt Ove Glenjen
E-post: ove@btkd.no
For spørsmål vedrørende påmelding:
Sturle Halleraker, sturle@sotratkd.no

TIDSSKJEMA
Kl: 09:30 Dommermøte
Kl: 10:00 Stevnestart Kadetter
Kl. 1200 Stevnestart junior og voksne
Husk påmeldingsfristen
TIRSDAG 23. MARS!

