
Lomma Cup 2022 
21-22 maj

För 35:e gången får vi hälsa er hjärtligt välkomna 

till Skandinaviens roligaste taekwondotävling 

Lomma Cup har genom 35 år haft 15.000 taekwondospelare 
med på våra tävlingar med många kända namn, se till att även dina

medlemmar är med på denna legendariska tävling

Lomma Cup är känt för sin härliga atmosfär med spelare från
vanligtvis Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland

Lomma Cup har allt för dina medlemmar - kamp, poomsae,
fotbollsturnering, internationellt motstånd, övernattning i hall eller skola,

korvgrillning i det gröna utanför hallen samt fritidsgård sidan om

Elektroniska västar för alla och hjälmar från kadett

Kamp på 4 banor båda dagar i Hall A
Poomsae på 1 bana i Hall B

Vi finns på Facebook
Lomma Cup - Taekwondo WTF Competition



Lomma Cup 2022

Pokaler Skandinaviens bästa som alltid !!
Medaljer till alla miniorer som inte når semifinal

Entré Coacher gratis  
1 gratis coach per 5e spelare, gäller både kamp 
och poomsae
Vuxen     80kr   endags
Vuxen 100kr   tvådagars
Barn / ungdom        40kr   endags
Barn under 1m Gratis

Parkering:                Finns vid hallen gratis

Registrering För både Kamp och Poomsae
När ni anländer till hallen ska ni anmäla er för 
klubbregistrering där ni får ett kuvert med armband 
till era spelare, coacher samt kan ni köpa armband 
för entré och övernattning för hela helgen för era 
supporters för 100kr

Övernattning           Gratis övernattning i B-hallen 
Det finns 10 skolsalar till uthyrning 100 m från 
hallen. Kostnaden är 3 000kr för 2 dagar 
(ca 20 personer/ sal). 
Anmäl er till kenta@lommatkd.com

Restaurang  Vi har egen restaurang i B-hallen med variation och
till mycket bra priser

Arrangör Lomma Taekwondoklubb

Tävlingsansvarig Kent Andersson
kenta80@gmail.com

Betalningar Ta med kontanter för betalningar för avgifter, 
restaurang, kiosk mm.

Mer information Facebook www.facebook.com/groups/7831739535/



Tävling Kamp
Datum Lördagen den 21maj   kl.09.00 - 19.00

Söndagen den 22 maj kl.09.00 - 18.00
Preliminärt Om antal deltagare blir för få för två dagars tävling 

blir det lördagen den 21e som är tävlingsdag

Matchdagar

Lördag               Juniorer, Seniorer och Masters                                  

Söndag             Kadetter och miniorer 

Plats Pilängshallen, Ringvägen 11, Lomma

Huvuddomare Mohammad Atie
mohammedatie@hotmail.com

Domare Intresserade domare anmäler sig via 
www.tkdreferee.com.

Invägning Pilängshallen, B-hallen
Fredag kl.17.00 - 20.00 
Lördag kl.17.00 - 20.00 för söndagstävlande

ID / Pass mm Notera att samtliga tävlande behöver uppvisa 
korrekt ifylld Taekwondopass eller GAL tillsammans
med giltig legitimation vid invägning. Detsamma 
gäller på tävlingsdagen om inget annat anges. 
Observera att LMA-kort eller liknande inte räknas 
som legitimation, och således inte är en giltig ID-
handling. 

Regler Nybörjare     9 gup - 5 gup
Avancerade 4 gup - 
WT - STU



MatchtiderMiniorer och Kadetter      2x1,5 min
Juniorer, Seniorer och Masters      2x2 min

Åldrar Miniorer  7–11år under 2022
Kadetter 12-14år under 2022
Juniorer 14-17år under 2022 Seniorer

16år- under 2022
Masters 35år- under 2022

Viktklasser
Minior F / P - 26, -28, -30, -32, -34, -38, -42, -46, -50, -54, -57 o + 57 kg

Kadett Herr - 33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65 och + 65 kg

Kadett Dam - 29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59 och + 59 kg

Junior Herr - 45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -74, -78 och + 78 kg

Junior Dam - 42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68 och + 68 kg

Senior Herr - 54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 och + 87 kg
Senior Dam - 46, -49, -53, -57, -62, -67, -73 och + 73 kg
Master Herr - 58, -68, -80 och + 80 kg
Master Dam - 49, -57, -67 och + 67kg

Startavgifter Kamp Minior och Kadett                400kr
Kamp Junior, Senior och Master   400kr

Övriga kostnader Byte av klass vid invägning  200kr 

Betalning Sker klubbvis – inga personliga inbetalningar, 
betala senast den 7 maj 
Plusgiro 270 260-3 Lomma Taekwondoklubb. 
Inga pengar återbetalas oavsett anledning

Payment Foreign clubs can pay cash on site

Anmälning Anmälning genom TPSS senast den 7 maj

Lottning Lottning görs efter invägningen och läggs ut 
på TPSS


