
Inbjudan till: 
 

Krona Cup 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

för 
Miniorer, Kadetter, Junior , 

Seniorer & Masters 
den 

15 september 
 

Daedo Västar för alla 
Gen 2  Hjälmar för Junior, Senior & Masters 

Visirhjälmar för kadetter & Miniorer 
 



Organisatör: Tian Dao Taekwondo 
 
 

Plats & tid:            Ga - Hallen 
Gustav Adolfs gata 24 
252 68 , Helsingborg 
Start 09.00 

 
Anmälan:                 görs på www.tpss.eu 

 
 

Startavgift: Miniorer & kadetter 350:- 
 Juniorer & Seniorer , Masters 350:- 

 
Inbetalning: klubbvis – inga personliga inbetalningar 

 till bankgiro 464-3086 Tian Dao 
Anmälan är bindande och återbetalning sker ej 
senast Fredag 31 augusti 

 
Invägning:                 Från kl. 17.00 – 20.00 Fredag den 14 september 

Gustav Adolfs gata 24            
252 68 , Helsingborg    
Byte av viktklass 250:- 

 
Inträder: vuxna 60:- Barn 30: - 
                                 1 coach per 5 deltagare 

 

Priser:  3 bästa klubbarna och Bästa hejarklack 

Guld 7 poäng 
Silver 3 poäng 
Brons 1 poäng 

 
Regler:             STU och WTF –tävlingsreglemente 

& Nybörjare 9 – 5 gup & avancerade 4 gup - 
Krav:  Tävlingsreglerna enligt STF´s reglemente för WFT. 

 
 

UTRUSTNING: OBS!! elektroniska Daedo Västar för alla. 
Visir hjälmar röd och blå för alla miniorer och 
kadetter 

 
Varje klubb ansvar för att ta med egen 
Säkerhetsutrustning. 
Obligatorisk med tandskydd för alla 

http://www.tpss.eu/


Ålderklasser:           Miniorer  7 – 11 år obligatorisk med leg 
Kadetter 12 – 14 år obligatorisk med leg 
Juniorer 14 – 17 år obligatorisk med leg 
Seniorer 16 år obligatorisk med leg 
Masters + 35       år obligatorisk med leg 

 
Matchtid:Miniorer/ Kadetter 2 x 1.5 minuter 

                                     Nybörjare 2 x 2    minuter 
                                     Avancerade 2 x 2    minuter 
 

Viktklasser:  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 
 
 Herr junior -48 -55-63 -73+73 
 
 Herr senior -58 -68 -80 +80 
 
 Master Herr -58 -68 -80 +80 
 
 Dam kadetter -29 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -55 -59 +59 
 
 Dam junior -44 -49 -55 -63 +63 
 
 Dam senior - 49 -57 -67 +67 

 
 Masters Dam -49 -57 -67 +67 

 
 
OBS! Klasser kan komma att slås samman beroende på deltagarantal. 

 
 

   
 
 

Ni är hjärtlig välkomna till Helsingborg 
 

För mer information kontakta Gibriel Jatta 
på 0708 150631 
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