
En A-klass tävling 
32 länder

750 deltagare

var är du den 13-15 februari?

trelleborg open 09trelleborg open 09trelleborg open 09trelleborg open 09trelleborg open 09trelleborg open 09trelleborg open 09



TRELLEBORG OPEN 2009
ETU 

A - Klass Tävling
 Med Adidas Elektroniska västar

 
JaJag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg Open. Vi bjuder alltid på det 
bästa arrangemanget någonsin och underhållning med deltagare av världsklass från många olika länder. 40 
internationella domare från hela världen kommer att säkerställa rättvisa och fair play för alla.

Ordförande / coacher / lagledare / tränare / tävlande!

Trelleborgs Taekwondo klubb och Svenska Taekwondo förbundet hälsar Er hjärtligt välkomna att deltaga! 
Vi hoppas att ni kommer att få en minnesrik tävling med många internationella deltagare!
Det kommer att bli två lärorika tävlingsdagar för både nybörjare och eliter.

Vi ser fVi ser fram emot er anmälan till tävlingen!

Bästa taekwondo hälsningar
Chakir Chelbat

TAEKWONDO

                     
                                 Chakir Chelbat 

Swedish Taekwondo Federation Board Member
Olympisk Domare i Athen 2004 & Beijing 2008



Promotor: Swedish Taekwondo Federation

Arrangör:  Trelleborg Taekwondo Club
 c/o Chakir Chelbat
 Hallakroken 6 A
 SE-231 65 Trelleborg
 Mobil: + 46 707 603 474

Datum & plats: Datum & plats:  14-15 februari 2009
Söderslättshallen, Trelleborg
Adress:   Klörupsvägen 48 A, Trelleborg

Krav:   Medlem i STF, ETU eller WTF.

Avancerad: Från 4 Gup och uppåt.
Nybörjare:   9 Gup till 5 Gup.
Regler:   WTF och STF.

AAvancerad seniorer  3 x 2 minuter.
Nybörjare/Junior Avc  2 x 2 minuter.
Minior:   2 x 1 ½ minuter

Minior:   7-11 år
Kadet:    12-13 år
Junior:   14-17 år
Senior:   18 år och uppåt

Anmälan till Anmälan till Trelleborg Open senast onsdagen den 25 Januari, 2009

Vi använder oss av Internet Service Online, vilket är en anmälningstjänst på Internet. 

Denna tjänst är tillhandahållen av TaekoPlan Tournament Subscription Site
 
För er som inte använt tjänsten tidigare, vänligen använd följande länk för att registrera er. Efter ni har registrerat er 
kan denna länk sedan användas för att logga in som användare. 

     

   http://www.tpss.nl
Observera! En coach för varje 5 tävlande och max 3 coacher per lag, som överstiger 15 tävlande.
 

DEADLINE ANMÄLNINGAR: ALLRA SENAST 2009-01-25

Domare:   Endast Internationella domare kommer att väljas ut.

Anmälningsavgift:  För avancerade & nybörjare 300:-/deltagare.
För barn 200:-/deltagare.
Dessa priser gäller endast sDessa priser gäller endast svenska klubbar

Avgiften sätts in på Trelleborgs Taekwondo klubbs Bankgiro nr: 5818 – 9374

SENAST 2009-01-25 ska kvitto på insättningen skickas tillsammans med anmälan.

Utrustning:  Varje klubb ansvarar för att ta med egen säkerhetsutrustning.

Adidas elektroniska västar kommer att användas. 

OBS! Det är obligatoriskt med tandskydd och handskar för miniorer, juniorer och seniorer OBS!



Viktklasser:
  
Lördag/söndag - Senior, junior & minior avancerade 
Söndag - Senior, junior & minior nybörjare 

Herr/Dam Minior: -26 kg, -28 kg, -30 kg, -32 kg, -34 kg, -37 kg, 
-40 kg, -43 kg, -46, -50, -54, -57, +57

Senior herr:Senior herr: -54 kg, -58 kg, -62 kg, -67 kg, -72 kg, -78 kg, 
-84 kg, +84 kg

Senior dam:  -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -67 kg, 
-72 kg, +72 kg

Junior herr:   -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, 
-68 kg, -73 kg,  -78 kg, +78 kg

Junior dam: -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, 
-59 kg, -63 kg,  -68 kg, +68 kg-59 kg, -63 kg,  -68 kg, +68 kg
 
Cadet male: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, - 49 kg, - 53 kg, -57 kg, 
- 61 kg, -65 kg, + 65 kg

Cadet female: - 29 kg, - 33 kg, - 37 kg, - 41 kg, - 44 kg, - 47 kg, - 51 kg, 
- 55 kg, - 59 kg, + 59 kg

Invägning & Registrering: 

  Registrering:
 Fredag den 13/2 från 14.00 till 22.00
 Lördag den 14/2 från 17.00 till 18.30

Adress: 
Söderslättshallen (Pelarsalen) i Trelleborg, Klörupsvägen 48 A. 

Invägning:
Fredag den 13/2 från 17.00 till 22.00  (Alla avancerade kan väga in) 
Lördag den 14/2 från 17:00 till 18:30 (Alla Lördag den 14/2 från 17:00 till 18:30 (Alla nybörjare kan väga in)

Adress: 
Söderslättshallen i Trelleborg, Klörupsvägen 48 A  
 Observera! 
Vid ändring av viktklass – efter deadline - betalas en ny startavgift.      
                 

Hotell reservation

Hotell bokning: Ring 0707-60 34 74 för hotellbokning.Hotell bokning: Ring 0707-60 34 74 för hotellbokning.

Betalningen för hotellet och anmälningsavgiften skall göras 

SENAST 2009-01-25 på Bankgironummer: 5818 – 9374

Design by www.jensfleron.com


