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Sted: Nordstrandahallen (ved Løpsmark skole, Nonshaugen 87, 8015 Bodø)

Tid: Lørdag 10. februar 2018

Foreløpig tidsskjema: 
Dommermøte kl. 09.30. 
Salten Cup fra kl. 10.00. 
Salten Kids fra kl. 12.00.

Nøyaktige tidspunkt for de ulike klassene legges ut etter påmeldingen er ferdig. 

Deltakelse: 
Salten Cup: Minimum 6. gup, grønt belte, født mellom 1959-2005

Salten Kids: Alle grader, født mellom 2006-2012.


Påmelding: 
Salten Cup: Klubbvis påmelding gjennom Sportdata.

Salten Kids: Klubbvis påmelding av antall gjennom «other items» i Sportdata.


Påmeldingsfrist: Torsdag 1. februar 2018


Dommere: Klubber som har kvalifiserte dommere som ønsker å være med som 
dommer må ta kontakt med Peter Kvig på e-post peterkvig@gmail.com.


Lagledere og coacher: Alle klubber har ansvaret for å stille med lagleder og 
coacher til sine utøvere. Coacher må være over 18 år og ha grundig kjennskap til 
konkurransereglene, samt benytte godkjent bekledning.


Regelverk: Regelverket til ITF-seksjonen i NKF benyttes, med nødvendige 
regionale tilpasninger i forhold til klasseinndelinger. 
https://kampsport.no/taekwon-do-itf/regler-og-overgang/  

Foto og film: Vi opplyser om at det kan bli tatt bilder og film av deltakere og 
funksjonærer under arrangementet. Disse kan bli publisert på internett og sosiale 
medier. Ved å delta på mesterskapet har deltaker og evt. foresatte akseptert dette.
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Norges Kampsportforbund og Salten Taekwon-Do Klubb har gleden av å ønske alle 
Taekwon-Do venner hjertelig velkommen til  

Salten Cup & Kids

https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=319
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=319
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KLASSER OG ALDERSGRENSER - SALTEN CUP
Aldersklasser Yngre junior Født 2005-2004

Junior Født 2003-2002

Eldre junior Født 2001-2000

Senior Født 1999-1983

Veteran Født 1982-1959

Minimumsgrad 6. gup (grønt belte).

Mønster • Det blir konkurransepuljer, slik at alle får gå flere 
kamper.

Sparring • Det blir konkurransepuljer, slik at alle får gå flere 
kamper.

High-kick • Det benyttes standardisert internasjonalt 
spesialteknikkstativ med target (vippeplate).

Klasseinndeling • Påmelding gjennom klasseoppsettet på 
påmeldingssiden på Sportdata.


• Oppsett av endelige klasser gjøres etter 
påmeldingsperioden basert på antall påmeldte.

SALTEN KIDS
Alder Barn Født mellom 2012-2006

Grad Alle grader

Øvelser • Egne dame- og herreklasser.

• Klasseinndeling etter grad.

• Påmelding etter klasseinndelingene på neste side.

Påmelding Barn fra tilreisende klubber meldes på ved å registrere 
antall deltakere i «other items» i Sportdata.
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DELTAKERAVGIFT
Deltakeravgift • Deltakeravgift, Salten Cup: kr. 300,- pr. person.


• Deltakeravgift, Salten Kids: kr. 150,- pr. person.

Betaling Klubbene faktureres for deltakeravgift basert på den 
påmeldingen som er sendt inn, og forfaller til betaling før 
mesterskapet.


Alle deltakere må være registrert som «aktiv» i NKF sitt 
medlemssystem, og dermed er man også omfattet av 
idrettsforsikringen.


Ved å melde på sine medlemmer på mesterskapet har 
klubben akseptert forpliktelsen til å betale fakturaen fra 
arrangørklubben. Innbetalte avgifter refunderes ikke.
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