Välkomna till Lomma Cup 2018
Vi önskar er alla en supertrevlig helg !
*

Klubbregistrering - hämtning av kuvert / armband och ändringar
När ni kommer till Pilängshallen ska lagledare registrera sin klubb, hämta ert
klubbkuvert med Lomma Cup armband för invägning samt entré
Om ni har obetalda avgifter att betala måste ni betala dessa före ni får ut
armbanden. Lagledare måste ha kvitto med sig, ta med kontanter för att
betala skulden
Ändringar: Alla ändringar efter den 2 maj eller efteranmälningar
Kostnad 200kr per ändring och efteranmälning

*

Vi ber er att räkna era armband vid hämtningen av kuvert och stanna kvar vid
informationen när ni räknar, om det är fel antal ska detta omedelbart meddelas.
Ni får armband till era tävlanden och coacher, dessa skall sättas på före
invägningen, inget armband = ingen invägning. Armbanden är till för att vi skall
kunna kontrollera invägning, övernattning och entré till hallen.
Notera ett coachband per 5 tävlande oavsett antal tävlande

*

Vi har tre invägningsbås i Blåhallen. Vi kommer att köra standbyköer så ställ er i
kö och vänta på er tur

*

Förbered era tävlanden med armband, tkdpass och ID-kort

*

Vi kommer att ge spelare rätt till match om ”systemet” har gjort fel. Det är
inte ”motståndaren” som bestämmer om det ska bli match eller inte. Alla har
rätt att få gå sin match – sportsligt – ödmjukhet - taekwondo

*

Preliminära matchlistor kommer att sättas upp vid i blåhallen på fredagskvällen
respektive lördagen så fort vi kan. Coachlistor med matchnummer kommer att
delas ut till lagledare under coachsamlingen på morgonen då alla rättelser har
gjorts. De preliminära matchlistorna kommer även att läggas ut på TPSS samt
STU´s hemsida

*

Taekwondopass kommer att säljas i informationen och Daedostrumpor av SBI

*.

Vi kommer att köra Daedo generation 2 endast västar

*

Herr Kadett Nybörjare tävlar på lördagen och därmed invägning på fredagen

*

Valuta: Norska och Danska kronor är 1 / 1 återbetalning med svenska
Välkomna och lycka till !!
Poppelgatan 21, 237 91 Lomma

info@lommatkd.com

www.lommatkd.com

