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14- 15 Maj  2016
 

Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer 

och Masters 35 +  

Nybörjare och Avancerade
.  

 Välkomna till årets roligaste 
Internationella tävling 
i Kamp och Poomsae 

Ni samlar hela klubben inför terminens 

sista tävling innan sommarlovet. 

Vi bjuder på gemenskap med andra 

klubbar, grilla, tälta och umgås  

 

Stor organisation bakom cupen med 

Lomma Taekwondoklubbs egna 

medlemmar som sköter tävlingen

LOMMA CUP
För 31:a gången



Daniel Togelius, Malmö 

Var med 2013 och vann Guld i MMA 
Lomma Cup är en av Sveriges äldsta och 
största kampsportsgalor. Att få tävla här 
är både lärorikt och ärorikt. 

Jens-Uwe Heiden, 
Tyskland

Lagkapten, har varit 
med på Lomma Cup 
i 22år med sina 
spelare, kommer även 
detta året

Grästorp Kampsport laddar för Lomma 
Cup 2016 och kommer även denna gång 
ställa upp i både TKD och Combat MMA...

Sagt om 
Lomma Cup

Passa på att göra 
en upplevelse för 

hela klubben 
-Åk över till 

Köpenhamn 
tar 45 min

Paulo Roberto, 
Stockholm

Har tagit Guld några 
gånger på Lomma 
Cup under årens 
lopploppp 

Lomma Cup 
-egen restaurang 

med bra öppettider, bra 
priser och stort utbud. 

Lomma Cup är en 
alkoholfri tävling

Fotbollsturnering 
på 

lördagskvällen

Tälta eller sov 
gratis i B-hallen. 

Sovsalar för ca 20 
personer finns att hyra. 

Bokar ni en hel skolsal 
så bjuder Lomma Cup 

barnen på frukost 
under hela helgen

Guldmedalj
till alla barn



Lomma Taekwondoklubb bjuder in Era medlemmar 
att vara med i den 31:a Lomma Cup tävlingen

Välkomna i år igen

Vi hoppas att återigen kunna arrangera en av 
Nordens roligaste Taekwondotävlingar 

Lomma Cup är välkänt för sin härliga atmosfär, med spelare 
från Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen med flera

 
Lomma Cup har allt för dina medlemmar kamp, poomsae, 

fotbollsturnering, internationellt motstånd, övernattning 
tillsammans i skolsalar, gemenskap med andra föreningar efter 

tävling på lördagskvällen, grilla korv med dina medlemmar, 
tälta utanför idrottshallen. 

 
Eller ta en tur över till Danmark- Köpenhamn med tivoli 

eller blå planeten med dina medlemmar

Nyhet: Anmälning kamp sker via internettjänst 
http://www.tpss.eu/login.asp

I år kommer vi ha ett maxantal på ca 300 kampspelare per dag 

Vi hoppas att ni kommer med ett stort  
glatt gäng tävlande till årets roligaste tävling

Välkomna till Lomma

Ordförande/ Tävlingsansvarig Kent Andersson

 w w w . l o m m a c u p . c o m



Lördagen  den 14 maj  start kl 08.00
Söndagen den 15 maj  start kl 09.00 

Pilängshallen, Ringvägen 11, Lomma (1 mil norr om Malmö)
B-hall

Kamp Minior           300kr
Kamp Kadett                          300kr
Kamp Junior och Senior               350kr
Masters 35+ herrar och damer   350kr
Poomsae Minior, Kadett och Junior  300kr
Poomsae Senior     350kr

Byte av klass vid invägning   200kr

Nyhet: Anmälning kamp sker via internettjänst http://www.tpss.eu/login.asp
sista dag för anmälan 28/ 4 -fullt antal per dag men dock 300 deltagare max per dag 

45
Utsedd överdomare för tävlingen är Laban Frederiksen mail: sibbatorp@yahoo.se

Alla domare som är intresserade att döma anmäler sig via email till  
domare@svenskataekwondo.se 

Görs efter invägningen och sätts upp i hallen och läggs sedan ut på 
www.lommacup.com så fort det går. Arrangören förbehåller sig rätten att flytta deltagare 
vid brist på motståndare. 

Sker klubbvis – inga personliga inbetalningar, betala senast den 1 maj för ordinarie  
anmälningar. Plusgiro 270 260 -3 Lomma Taekwondoklubb. 
Inga pengar återbetalas

Registrering sker i Informationen vid ankomst i B-hallen innan invägning 

Alla ska ha med sig kvitto på inbetalning, viktigt att ni kan verifiera era betalningar i  
informationen

Gratis övernattning i B-hallen. Det finns 10 st skolsalar till uthyrning 50 m från hallen. 
Kostnaden är 2 000kr för 2 dagar eller 1 500kr per dag (ca 20 personer/ sal). Anmäl er 
till kenta@lommatkd.com

Ibis Hotell, Lund, www.ibishotel.com      046 - 31 36 30
Formula One, Malmö       040 - 18 36 40
Scandic Hotell, Malmö Segevång          040 - 693 45 00
   
Det går bra att tälta på grönområdena runt om hallen  

Vi har en egen restaurang med bra priser, frukost, lunch och middag
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Datum - Tid

Tävlingshall 
Invägning

Pris

Anmälning
Kamp
Poomsae

Frågor kamp

Kampdomare
önskas

Lottning

Inbetalning

Registrering 

Kvitto

Övernattning
Skolsalar

Hotell

Tälta

Äta på plats
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WTF/ STF 
 

Nybörjare                         9 - 5 gup            
Avancerade                     4 gup och under 

Minior Pojke/ Flicka        7-11 år    obl leg kontroll och TKD pass/ Gal kontroll.
Kadett Pojke/ Flicka       12-14 år  obl leg kontroll och TKD pass/ Gal kontroll.    
Junior           14-17 år  obl leg kontroll och TKD pass/ Gal kontroll.        
Senior                     16 år     obl leg kontroll och TKD pass/ Gal kontroll.
Masters    35år +     obl leg kontroll och TKD pass/ Gal kontroll.

Minior     -26, -28,-30,-32,-34,-38,-42,-46,-50,-54,-57,+57 
Herr Kadetter     -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65,+65
Dam Kadetter    -29,-33,-37,-41,-44,-47, -51,-55,-59,+59    
Herr Junior:        -45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78
Dam Junior        -42,-44,-46,-49,-52,-55, -59,-63,-68,+68
Herr Senior:           -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87
Dam Senior:            -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73,+73 
Dam Masters  -49, -57, -67, +67  
Herr Master  -58, -68, -80, +80
Håller man inte minivikten i anmäld klass, flyttas man ner, väger man över maxvikten 
flyttas man upp.

Lördag:  Kamp för alla Juniorer, Seniorer och Masters 35+ 

Söndag: Kamp för Miniorer, Kadetter 

Avancerade:      2 x 2 min  
Nybörjare:      2 x 2 min 
Miniorer/ Kadetter:     2 x 1,5 min  

     
Fredag   17.00- 20.00   Invägning för alla   åldersklasser 
Lördag   17.00- 18.00    Miniorer och Kadetter

Ta med egna kampvästar, varje klubb ansvarar för att ta med sig egna skydd
Röd och blå hjälm ska användas. Daedo för alla avancerade, strumpor måste 
tas med. Daedostrumpor kommer att säljas på plats
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Kampregler

Grader
 

Åldersklasser 

Viktklasser    

Tävlingsdagar

Matchtid

Invägning
Pilängshallen

Kampskydd
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WTF/ STF, 20140101

Via blankett som ligger på vår hemsida direkt till Kenta
kenta@lommatkd.com

1 coach/ 5 spelare per klubb

A-hallen 9.00-9.30
A-hallen start 10.00

Nybörjare 9 – 5 Gup-
Avancerade 4 - 1 Gup
Elit Dan/Poom

Nybörjare (9-5 Gup-)
Tävlar individuellt med valfri Taegyuk (T1-T8)/ Poomsae (P1-P8) i varje rond. 
Utövaren kan göra samma mönster i varje rond.

Avancerad Klass (4-1 Gup). WTF/ STF standard klasser. Avancerad klass rött 
bälte 4-1gup. Se tabell 1

Elit Klass Dan/Poom. WTF/STF standard klasser. Elit klass Dan/Poom. 
Se Tabell 2 

   

Michael Brännback mail: michael.brannback@svensktaekwondo.se

Intresserade domare skall anmäla sig till Michael Brännback  
mail: michael.brannback@svensktaekwondo.se
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Poomsaeregler 

Anmälan

Coach

Registrering
Tävling

Gradkrav/   
Klasser

Frågor Poomsae

Poomsaedomare
önskas
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Barn            -14 år 
   Under 17  15-17 år 
   Lag Junior dam och herr  

   Par Junior dam och herr

   Under 29   18- 29 år
   Under 39  30- 39 år
   Under 49  40- 49 år
   Under 59     50- 59 år 
   Över 59          + 59 år
   Samtliga klasser är baserat på födelseår  
 
   Par Juniorer               15-17 år     
   Par under 29             18-29 år
   Par över 29                kvinnor och män
   Team Junior               15-17 år
   Team under 29          18-29 år

   Team över29              29 år +

Avancerade 4 – 1 Gup. Se Tabell 1
ELIT KLASS DAN/Poom. Se Tabell 2

Barn division (-11 år). 
Herr individuell/ Dam individuell. 

Kadett division (12-14 år)
Herr individuell/ Dam individuell

Junior division (15-17 år).  
Herr individuell/ Dam individuell. 
 
Under 30 division (18-30 år).
Herr individuell/ Dam individuell. 

Under 40 division (31-40 år).
Herr individuell/ Dam individuell.

Under 50 division (41-50 år).
Herr individuell/ Dam individuell.

Under 60 division (51-60 år).
Herr individuell/ Dam individuell.

Under 65 division (61-65)
Herr individuell/ Dam individuell.

Över 65 division (65+ år).
Herr individuell/ Dam individuell

w w w . l o m m a c u p . c o m

Lördag

Söndag

Poomsae

Divisioner enligt 
kön och ålder
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1. Par divisionen skall uppdelas enligt följande: Endast Avancerad klass/Elit klass
Par (2 personer, 1 av vartdera könet).

Par kadett  – 14 å
Par junior 15  – 17 år
Par under 30, 18  – 30 år
Par över 30, från 31 år

2. Lag divisionen skall uppdelas enligt följande: Endast Avancerad klass/
Elit klass Lag Herr (3 herrar). Lag Dam (3 damer)

Herr kadett – 14 å
Herr junior 15 – 17 år
Herr under 30, 18 – 30 år.
Herr över 30, från 31 år.

Dam kadett – 14 å
Dam junior 15 – 17 år
Dam r under 30, 18 – 30 år.
Dam över 30, från 31 år.

Lag Herr barn, -11 år
Lag Herr  kadett, 12 - 14 år.
Lag Herr junior, 15 – 17 år.
Lag Herr under 30, 18 – 30 år.
Lag Herr över 30, från 31 år.

Lag Dam barn. –11 år 
Lag Dam kadett, 12 - 14 år.
Lag Dam junior, 15 – 17 år. 
Lag Dam under 30, 18 – 30 år.
Lag Dam över 30, från 31 år.

OBS! Klasser kan komma att slås samman 
beroende på deltagarantal

Poomsae
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Avancerade; Rött bälte 4-1 gup

Enligt den individuella skalan ska första spelaren utföra T6 i semi och T7-T8 i final, den 
andra spelaren ska göra T4 i semi och T5-T6 i final. Således ställer de som PAR upp i 
Semi T4 och Final T5-T6

Elit; från 1dan/1poom
Division     Tabell 

 w w w . l o m m a c u p . c o m
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Poomsae 
tabell 1

Poomsae 
tabell 2
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Man lottar semifinal, låt säga att de blev T7 och T8 dessa läggs ej tillbaka till 
potten och man lotta final, låt säga att de blit T5 och T4. Utförande ska ske i den 
ordning lottningen blev.

OBS! Lottning av vilka poomsae som skall genomföras i elitklassen sker 2 dag 
innan tävlingsstart. Vilka Taeguck/Poomsae som skall genomföras publiceras i 
tävlingshallen innan tävlingsstart.
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Poomsae 
Tabell 2  
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7 poäng för guld, 3 poäng för silver, 1 poäng för brons. 
Poängberäkningen gäller både Kamp och Poomsae. Gäller bästa klubb lördag 
och bästa klubb söndag samt  en totalsegrare för båda dagarna

Under båda dagar kommer SBI Sport att sälja sina produkter till bra 
priser. Daedostrumpor kommer att säljas

Betalar 100kr för övernattning i B- hallen och entré, gäller för två dagar

15 år och uppåt   60kr/ dag och 80kr för 2 dagar 
Under 15år   20kr/ dag  och 30kr för 2 dagar

            

Lördag kväll: Femmannalag: Åldersklasser barn och ungdom/ vuxen,
Killar eller Tjejer, spelar ingen roll. Pokaler till första, andra och tredje lag  

Ungdomsgården vid sidan om hallen är öppen under fredags  
och lördagskvällen för åldern 13-17år

Följ informationsflödet på www.lommacup.com 
Denna tävling är alkoholfri

Kontakta: kenta@lommatkd.com mobil: 0707-10 97 00/ alt Karin  
0707-10 90 00

                  sponsorer
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Klubbtävling

Budoförsäljning

Supporters

Entré

Aktiviteter

Fotbolls-
turnering

Mer information

Frågor   
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Preliminärt Program

Fredag 13/ 5 

16.00 – 21.00  Klubbregistrering - info till lagledare

17.00 – 20.00  Invägning för alla åldersklasser

  

Lördag 14/ 5

08.00 - 23.00  Restaurangen är öppen

08.00 --   Kamp för alla Juniorer, Seniorer och  

   Masters 35+

09.00 - 09.30  Poomsaeregistrering i A-hallen

10.00 --   Poomsae Barn och under 17år

11.00 - 13.30  Klubbregistrering - info till lagledare

17.00 - 18.00  Invägning alla Miniorer, Kadetter i B-hallen                  

20.00 --   Fotbollsturnering i B-hallen

Söndag 15/ 5

08.00 - 17.00  Restaurangen är öppen

09.00 --   Kamp alla Miniorer och Kadetter

09.00 - 09.30  Poomsaeregistrering  i A-hallen

10.00--   Poomsae Under 30 och över

För mer informat ion 

www.lommacup.com 

Alla ändringar i detta program kommer att ske via vår hemsida


