
 
 
VÄLKOMMEN TILL BOTKYRKA 
SVENSKA CUPEN 2 AMBASSADOR CUP & BOTKYRKA OPEN (Nybörjare) 8-9 OKT 
 
REI Kampsport Botkyrka i samarbete med STU, Nippon Sport, den Koreanska Ambassaden och Botkyrka 
Kommun presenterar stolt Svenska Cupen 2, Ambassador Cup / Botkyrka Open för nybörjare & avancerade. 
Den 8-9 okt hålls tävlingen för första gången i Botkyrkahallen, i södra stockholm. En av stadens bästa 
idrottsarenor med två stora hallar där sveriges bästa utövare kommer göra upp på fem mattor framför 
fullsatta läktare. Vi hälsar alla sveriges föreningar och publik välkomna till Botkyrka med förhoppningen att 
evenemanget blir minnesvärt och spektakulärt för alla. 
 
Med vänliga hälsningar 
Mauro Fernandez & Almedin Saljunovic 
REI Kampsport & Crossfit Botkyrka  
 
För att delta på en sanktionerad tävling skall en tävlande uppfylla följande krav:  
Tillhöra en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen, inneha giltigt Taekwondopass och/eller 
tävlingslicens, inneha giltigt Gup-/Dan–certifikat samt uppfylla gällande ålderskrav för kategorierna.  

Viktigt inför tävlingshelgen är 
- Sista anmälningsdag gällande ordinarie pris (350kr) 30/9 kl. 00:00  
- Sista anmälningsdag gällande förhöjt pris (500kr) 3/10 kl. 00:00  
- Invägning för Avancerade sker på fredagen mellan 17:00-20:00   
- Invägning för Nybörjare sker på lördagen mellan 17:00-20:00  
- Coachutbildning på fredagen 7/10 kl 19:00-21:00 vid tävlingshallen (kamp) 
- Anmälan hittas på http://www.tpss.eu/login.asp  

Övrig information gällande tävlingshelgen  
REI Kampsport & Crossfit http://reikampsport.se 
REI Kampsport & Crossfit Facebook 
@reibotkyrka Instagram 
Svenska Taekwondounionen http://stuswe.se 
STU Facebook 
 
Entré 
Pris 120 kr  
Barn under 8 år gratis 
1 coach per 5 tävlanden gratis 
 
Boende 
Vi rekommenderar följande hotell i närområdet, alternativt finns det många i Stockholm (30 min E4S): 

• Slagsta Motell (3 min bil)     
• Scandic Skärholmen (10 min bil)     
• Scandic Södertälje (10 min bil)    

 
Övernattning i tävlingshallen är möjlig. Kostnad 100 kr per / person OBS! Betalning sker i förväg 
Anmälan boende, bokning av övernattning eller hotell görs till info@reikampsport.se 
Betalning av boende till bankgiro: 435-1003 
 
 
 
 
 



 
 
Tävlingsarenan 
Botkyrkahallen är Botkyrkas största inomhushall och ligger på Brunna IP nära Hallunda Centrum. Här spelar 
bland annat Balrog sina hemmamatcher i innebandy. Botkyrkahallen består av en stor hall med läktare för ca 
1500 personer och en mindre stor gymnastikhall samt 8 omklädningsrum med duschar och toaletter. 
Tävlingen kommer att genomföras på 5 mattor varav en kommer att vara poomsaematta. 
 
Adress: Brunnavägen 6, 145 67 Norsborg 
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 59,155275, 17,81474 
 
Parkering 
Parkering sker på anvisad plats utanför arenan. Bussar tillåts köra in på området ifall behov finnes. Maila till 
info@reikampsport.se 
 
Resturanger 
I området finns ett flertal resturanger och centrum där man kan köpa mat. I tävlingshallen kommer det finnas 
mat, dricka och fika till försäljning under tävlingsdagarna. 
 
Ambassador cup 
Tävlingen är en del av ett kulturellt utbytesprojekt mellan Korea och Sverige i syfte att bla. lyfta fram den 
koreanska kulturen i Sverige. Därför har tävlingen benämningen Ambassador cup. En delegation från den 
Koreanska Ambassaden som är initiativtagare till projektet och sponsorer till tävlingen kommer att vara på 
plats under tävlingen och även delta vid prisutdelningen. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning kommer att ske löpande på varje matta. 
I slutet av tävlingen ges priser för bästa fighter och bästa klubb. 

Lottning  
Lottningen görs efter invägningen under överinseende av lottningsdomare utsedd av domarkommittén och 
kommer att läggas upp på STU:s hemsida samt STU Facebook  

Coacher  
Det krävs giltig coachlicens för att kunna agera som coach på Svenska tävlingar. I samband med 
invägningen fredagen den 7 oktober kommer hållas en coachutbildning i Botkyrkahallen klockan 19:00-
21:00. Utbildningen kostar 100 kr och betalas till STU:s bankgiro 5135-5493 - snarast möjligt dock SENAST 
fredagen den 30 september. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Coachutbildning  Botkyrka”. 
Kvitto måste visas upp vid kursstarten.  

Anmälan sker till coachlicens@stuswe.se. Vid anmälen krävs namn, personnummer, e-post adress, 
telefonnummer, fullständig adress, klubbtillhörighet, region och grad. Observera att fullständigt 
personnummer behövs inför skapandet av ett coachregister på Idrottonline. Ett digitalt foto i ID-korts format 
med vit bakgrund (likt den för GAL) måste också bifogas i anmälan.  

Inskickade personuppgifter kommer att databearbetas, vilket inskickande personen godtar i samband med 
anmällan. Kravet är att deltagare inneha minst 4:e Gup och fyller minst 17 år under året. Från år 2017 krävs 
det dock att samtliga coacher är utbildade domare inom kyorugi.  

De coacher som innehar coachlicens från ETU undantas från den svenska coachutbildningen och behöver 
således inte närvara på utbildningen under 2016.  

Domare & Domarutbildning 1 & 2 Oktober  
Uttagning av kyorugi domare till Svenska cupen 2 samt nybörjartävlingen kopplade till cupen, sker i första 
hand från deltagare på domarutbildningen i Trelleborg 3-4 september samt två andra domarutbildningar som 
kommer att hållas den 1 – 2 oktober i samarbete med REI Kampsport i Stockholm och Kumgang Taekwondo 
i Trollhättan. Deltagare på nämnda utbildningar och domarutbildningar framöver kommer dessutom att 
erhålla C- coachlicens. Intresserade kan anmäla sig till utbildningen genom domare.kyorugi@stuswe.se . 
Vid anmälan krävs det namn, personnummer, e-post adress, telefonnummer, fullständig adress, 
klubbtillhörighet, region, grad och datum för senast genomförd domarutbildning.  
 
 
 

 

 



Information för deltagande i kyorugi  

 
Kontaktperson:  
 
Tävlingsansvarig STU: 
 
Domaransvarig:  
 
Tävlingsklasser:  
 
 
 
 
 
Anmälan & startavgift:  
 

 

 
 
 
Invägning/registrering:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tider:  

Skyddsutrustning:  
 
Tävlingen genomförs med 
DAEDO västar & elektroniska 
västar för Avancerade 
Kadetter, Seniorer & Juniorer.  
Endast WTF godkända skydd 
samt enl reglemete röda & 
blåa hjälmar  

 
Gradkrav: 

 
 
Viktklasser i kilogram (kg):  

Förtydligande Viktklasser 
Deltagare får endast tävla 
inom de fastställda viktgränser 
som han/hon faller inom vid 
invägning för gällande tävling. 
Svenska cupen deltagare får ej 
byta viktklass. Däremot är det 
okej för nybörjare att byta 
viktklass på plats för en ny 
anmälnings avgift. 

 
Mauro Fernandez info@reikampsport.se  
 
Stefan Glimmark stefan.glimmark@stuswe.se  
 
Reza Abrishami reza.abrishami@stuswe.se  
 
Lördag: Avancerade 
Söndag: Nybörjare och masters (+35)  
OBS! STU förbehåller sig rätten att flytta över klasser till söndagen om 
antalet anmälda kraftigt överstiger maxgränsen. Detta kommer dock att 
meddelas innan.  
 
Anmälan sker genom TPPS 
Betalning & anmälan inkommen senast 
30 sept     350 kr per tävlande alla kategorier 
3 Okt        500 kr per tävlande alla kategorier                                          
Byte av viktklass kostar 500 kr 
(kvitto måste kunna uppvisas vid registeringen)  

Bankgiro: 5135-5493 
 
Botkyrka Hallen  
7 OKT 17:00 – 20:00 (tävlande avancerade lördag SVC 2) 
8 OKT 17:00 – 20:00 (tävlande avancerade minorer och nybörjare 
söndag BOTKYRKA OPEN) 
Registrering av tävlande, matchkort och inpasseringsband delas ut vid 
registeringen i utbyte mot uppvisat kvitto på betalning 
Invägningslista klubbvis kommer att finnas vid invägningen, först till 
kvarn. 

Adress: Brunnavägen 6, 145 67 Norsborg 
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 59,155275, 17,81474 

Team Meeting: 08:40 Tävlingsstart: 09:00  
 
Avancerade Seniorer & Juniorer SVC2 
Daedo västar och hjälmar tillhandahålls av förbundet 
 
Avancerade Kadetter SVC2 
Daedo västar och hjälmar tillhandahålls av förbundet 
 
Avancerade Miniorer SVC2 
Egen skyddsutrustning Väst + Hjälm 
 
Alla nybörjare BOTKYRKA OPEN 
Egen skyddsutrustning Väst + Hjälm 
 
Avancerade: 4 Gup - 4 Dan  
Nybörjare: 9 Gup - 5 Gup  

 
Senior Herrar  
-54-58-63-68-74-80-87+87  
Junior Herrar  
-45-48-51-55-59-63-68-73-78+78  
Senior Damer  
-46-49-53-57-62-67-73+73  
Junior Damer  
-42-44-46-49-52-55-59-63-68+68  
Kadetter Herrar  
-33-37-41-45-49-53-57-61-65+65  
Kadetter Damer  
-29-33-37-41-44-47-51-55-59+59  
Miniorer Pojkar & Flickor  
-26 -28 -30-32-34-38-42-46-50-54-57+57  



 

 

 

Matchtider: 
Seniorer och Juniorer  

 
 
Kadetter och Miniorer  
 
 
Old girls/boys  
 
 
Åldersklasser:  
 
Förtydligande åldersklasser 
Om det visar sig att tävlande ej 
uppfyller ovanstående krav 
kan detta resultera i 
automatisk diskvalificering 
samt disciplinanmälan mot 
både tävlande och ansvarig 
förening som har angett 
felaktig information.  

 

Old boys (Nybörjare)  
-58-68-80+80  
Old girls (Nybörjare)  
-49-57-67+67  
 
 
Tävlar i 3 ronder om vardera 2 minuter med 1 minuts vila mellan 
ronderna. Då många tävlande finns kan man förkorta rondtiderna till 3 
ronder om vardera 1.5 minuter eller 2 ronder om vardera 2 minuter för 
att tävlingen skall kunna avslutas inom rimlig tid.  

Tävlar i 2 ronder om vardera 1.5 minuter med 1 minuts vila mellan 
ronderna.  

Tävlar i 2 ronder om vardera 2 minuter med 1 minuts vila mellan 
ronderna.  

Old girls/boys: Fyller minst 35 år under tävlingsåret  
(Endast nybörjare BOTKYRKA OPEN) 
 
Senior: 16 år och äldre (Fyller 16 år under tävlingsåret)  

Junior: 14-17 år (Fyller 14,15,16,17 år under tävlingsåret) 
 
Kadett: 12-14 år (Fyller 12,13,14 år under tävlingsåret)  

Minior: 7-11 år (Fyller 7,8,9,10,11 år under tävlingsåret)  

Tävlingsår är tiden mellan 1 januari – 31 december, under det år 
tävlingen arrangeras. En tävlande som fyller 14-år under året som 
tävlingen arrangeras kan välja att tävla antingen som kadett eller junior i 
Sverige. En tävlande som fyller 16 år under året som tävlingen 
arrangeras kan välja att tävla antingen junior eller senior i Sverige. Alla 
måste kunna uppvisa giltigt ID.  
 
Att tävla i två tävlingsklasser är inte tillåtet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Information för deltagande Poomsae 

 
Kontaktperson STU:  

Domaransvarig:  
 
Kontaktperson arrangör:  

Tävlingsklasser:  

Åldersklasser Individuellt:  

Åldersklasser Par/Lag:  
 
Mönster:  

 
 
Tävlingsform: 
 
Lottning för elitklasser:  
 
Registrering:  

 

 

 

 

 
Anmälan & Startavgift: 

 
 

 
 
Sammanslagning:  

 
Ordning: 

 
Abtin Khoshnood abtin.khoshnood@stuswe.se  

Peter Nordin Peter@filipstadstaekwondo.se  

Mauro Fernandez info@reikampsport.se 
 
Lördag: Avancerad och Elit  Söndag: Nybörjare  

Minior, Kadett, Junior, Senior -30/-40/-50/-60/+60/- 65/+65,  

Kadett, Junior, Senior -30, Senior +30 
 
Nybörjare: 2 valfria mönster per rond från tabell 1.  
Avancerade: 2 mönster per rond från tabell 2. 
Elit: 2 mönster per rond lottat från tabell 3.  
 
Cut-off enligt WTF reglemente (Se förklaring)  
 
Lottning publiceras senast 7 dagar innan tävling.  

Team Meeting och registrering sker i tävlingsarenan Botkyrka Hallen 
på tävlingsdagen.  

7 oktober för Avancerade & Elit  

8 oktober för Nybörjare  

08.00-08:30 Registrering för samtliga  
08.30-08.45 Coachmöte 
09.00-17.00 Tävling!  

Anmälan genom TPPS 
Betalning & anmälan inkommen senast 
30 sept     350 kr per tävlande alla kategorier 
3 Okt        500 kr per tävlande alla kategorier 
(kvitto måste kunna uppvisas vid registeringen)  

Bankgiro: 5135-5493 
 
Tävlingsansvarig i samråd med huvuddomare för Poomsae kan vid 
behov slå samman alt. stryka klasser.  

Under lördagen kommer elitklasserna börja tävla först, därefter de 
avancerade. På söndag är det endast nybörjare.  

Tävlingsklasser: 

 
 
  

 
Åldersklasser: 

 
Åldersklass  Benämning  Ålder (fyller under året)  
Minior  U11  -11 år  
Kadett  U14  12-14 år  
Junior  U17  15-17 år  

Nybörjare  9-5 Gup  
Avancerad:  4-1 Gup (Rött bälte)  
Elit:  Poom och Dan  



Senior -30  U30  18-30 år  
Senior -40  U40  31-40 år  
Senior -50  U50  41-50 år  
Senior -60  U60  51-60 år  
Senior -65  U65  61-65 år  
Senior +65  O65  66+ år  

Kategorier:  

Individuell  Tävlar i Dam resp. Herr klass  
Par  2 personer av olika kön  
Lag  3 personer av samma kön  

Förklaring Ronder:  

Vid 8 eller färre deltagare  Final  2 mönster enligt tabellen.  
Vid 9 till 19 deltagare  Semifinal  2 mönster enligt tabellen. De 8 deltagarna med högst poäng går till final  

Vid 20 eller fler deltagare  Preliminär 
rond  2 mönster enligt tabellen. 50% av tävlande med högst poäng går till semifinal.  

 

 
Tabell 1 för nybörjarklasser  

Grad  Preliminär  Semi  Final  
9-5 Gup  2 valfria från T1-T5  2 valfria från T1- T5  2 valfria från T1- T5  

Nybörjare får om de vill göra samma mönster 2 gånger i samtliga ronder.  

Tabell 2 för avancerade klasser  

Grad  Preliminär  Semi  Final  
4 Gup  T4/T5  T5/T6  T5/T6  
3 Gup  T5/T6  T6/T7  T6/T7  
2 Gup  T6/T7  T7/T8  T7/T8  
1 Gup  T6/T7  T7/T8  T7/T8  

Tabeller för elitklasser  

Åldersklass  Preliminär  Semifinal  Final  
Minior  T4-Koryo  T4-Koryo  T4-Koryo  
Kadett  T4-Keumgang  T4-Keumgang  T4-Keumgang  
Junior  T4-Taebaek  T4-Taebaek  T4-Taebaek  
Senior -30  T6-Sipjin  T6-Sipjin  T6-Sipjin  
Senior -40  T6-Sipjin  T6-Sipjin  T6-Sipjin  
Senior -50  T8-Cheonkwon  T8-Cheonkwon  T8-Cheonkwon  
Senior -60/+60  Koryo-Hansu  Koryo-Hansu  Koryo-Hansu  
Kadett par/lag  T4-Keumgang  T4-Keumgang  T4-Keumgang  
Junior par/lag  T4-Taebaek  T4-Taebaek  T4-Taebaek  
Senior -30 par/lag  T6-Sipjin  T6-Sipjin  T6-Sipjin  
Senior +30 par/lag     T8-Cheonkwon  T8-Cheonkwon  T8-Cheonkwon  

 
 
ijbgkjb 

 
Förklaring av cut-off systemet.  

 
Vid 9-19 deltagare startar klassen i 
Semifinal.  

 
Vid 20 eller fler deltagare startar klassen 
i Preliminär 

 

 
Vid 8 eller färre deltagare startar klassen direkt i Final. I finalronden 
gör samtliga deltagare 2 poomsae var enligt tabellen för ”Final”. 

I semifinal ronden gör samtliga deltagare 2 poomsae var enligt 
tabellen för ”Semifinal”. Vid avslutad rond går de 8 deltagarna med 
högst poäng till finalomgång. Poängen nollställs inför finalronden. 

I preliminär ronden gör samtliga deltagare 2 poomsae var enligt 
tabellen för ”Preliminär”. Vid avslutad rond går 50% av de startande 
vidare till semifinal. Poängen nollställs inför semifinalronden. Antalet 
avrundas uppåt (ex: vid 23 startande går 12 till semifinal) 


