
 

 

 

 

Lomma Cup 20-21 May 

Fight & Poomsae & Football 



Lomma Cup 2023  
20-21 maj 

För 36:e gången får vi hälsa er hjärtligt välkomna  

till Skandinaviens roligaste taekwondotävling  

 

Lomma Cup har genom 36 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 

Miniorer behöver ta med egen hjälm med visirskydd 

 

Kamp på 3 banor i hall A och 1 bana i hall B båda dagar  

Poomsae på 1 bana i Hall B båda dagar 

 

Vi finns på Facebook 

Lomma Cup - Taekwondo WTF Competition 

 

 



 

Lomma Cup 2023 

Pokaler Skandinaviens bästa som alltid !! 

Medaljer till alla miniorer som inte når semifinal 

Entré 1 gratis coach per 5e spelare, kamp och poomsae 

Vuxen                 80kr endags / 120kr tvådagars 

Barn / ungdom         40kr endags / 60kr tvådagars 

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  

Vi har tre hallar som ni kan boka för 50kr per person 

och natt. Förening som bokar 30 platser per natt för 

hallen för sig själv, annars kan den delas med 

andra föreningar. Anmäl er till kenta80@gmail.com 

senast den 2 maj 

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. 

Fotboll Fotbollsturnering lördag kväll kl.20.00 

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

mailto:kenta80@gmail.com
mailto:kenta80@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/7831739535/


Tävling Kamp 
 

Datum  Lördagen den 20maj   kl.09.00 - 19.00 

  Söndagen den 21 maj kl.09.00 - 18.00 

Matchdagar  

Lördag                Kadetter Herr Nybörjare, Juniorer, Seniorer o Master 

Söndag              Miniorer och Kadetter ( ej Herr Nybörjare ) 

 

Plats  Pilängshallen, Ringvägen 11, Lomma 

 

Domare Intresseanmälan sker endast genom 
www.tkdreferee.com 

 

Invägning Pilängshallen, B-hallen 

Fredag kl.17.00 - 20.00 för samtliga spelare 

Lördag kl.16.00 - 19.00 för resterande 

söndagstävlande 

Alla spelare får två chanser att väga in. Klarar man 

inte uppgett vikt vid 2:a försöket blir man struken 

från tävlingen. Byte av viktklass kan dock göras på 

*plats och INNAN 2:a försöket till invägning mot ny 

startavgift på 200kr 

ID / Pass mm Notera att samtliga tävlande behöver uppvisa giltigt 

GAL eller STU Taekwondopass tillsammans med 

en giltig legitimation vid invägning. Att 

legitimationen ska vara giltig menas bla att den ska 

gälla och inte gått ut 

STU Taekwondopass ska vara korrekt och 

fullständigt ifyllt samt innehålla ett foto på den 

tävlande. På tävlingsdagen räcker det att den 

tävlande endast uppvisar antingen GAL eller STU 

Taekwondopass.  

http://www.tkdreferee.com/
https://www.svenskataekwondounionen.se/foreningar/gal-licens/
https://stu.caandersson.com/DSF/SmartStore.aspx?6xni2of2cF1FzXIVrzrajQ5k1FBNh0NBWx+XcgWTM3YPkkBmizIjtQDBOakvp5bS#!/Storefront


Legitimation behöver inte uppvisas på själva 

tävlingsdagen, utan är ett krav vid invägning 

Notera att LMA-kort eller liknande inte räknas som 

legitimation. Dessa räknas således som giltig ID-

handling. Undantag från detta gäller seniorklassen 

där LMA-kort godkänns 

Barn 7-12år som För barn 7-12år som saknar giltig ID-handling ges  

saknar leg. istället följande möjlighet till identifikation.  

                                 Vårdnadshavaren får intyga barnets identitet och  

                                 födelsedatum samt uppvisa ett personbevis på  

                                 barnet. Personbevis beställs enkelt hos skatteverket 

                                 Den vårdnadshavare som följer med barnet och  

                                 intygar barnets identitet måste kunna visa upp giltig  

                                 ID-handling       

Regler Nybörjare     9 gup - 5 gup 

Avancerade 4 gup -  

STU´s och WT´s tävlingsregler tillämpas 

Matchtider Miniorer och Kadetter      3x1 min 

  Juniorer, Seniorer och Masters      3x1,5 min 

  Viloperioden är en minut mellan ronderna 

Åldrar  Miniorer  7–11år under 2023 

  Kadetter 12-14år under 2023 

  Juniorer 14-17år under 2023 

  Seniorer 16år- under 2023 

  Masters 35år+ under 2023 

Tävlingssystem Knockoutsystem 

 

Matchsystem Best of three system 

Daedoutrustning  Elektroniska västar för alla och elektroniska hjälmar 

från kadett. Miniorer behöver ta med egen hjälm 

med visirskydd 

 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=Personbevis


Kampskydd Arrangören tillhandahåller Daedo Gen 2 

elektroniska västar och hjälmar. Egna daedo Gen 2 

elektroniska strumpor ska tas med. Miniorer 

behöver ta med egna hjälmar med visirskydd 

Alla tar med egna tandskydd ( vit eller transparant ) 

armskydd, benskydd, handskar och suspensoar. 

Tandskydd gäller även för miniorer. Den måste vara 

minst 3mm tjock och täcka hela övre tänder 

Tävlande med tandställning måste dock bära ett 

särskilt tandskydd för tandställning som täcker både 

övre och nedre tänder. Tandskyddet ska 

rekommenderas av tandläkare och tävlande ska 

visa ett intyg från sin tandläkare om att denne är 

säker att tävla med det tandskydd som tandläkaren 

har rekommenderat. 

Dobok / taekwondodräkten och skydd ska vara WT 

godkända. Landslagsdobok med markeringar som 

SWE får inte användas på våra nationella tävlingar. 

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 400kr per person    

 

Övriga kostnader Byte av klass vid invägning 200kr. Se ovan * om ny 

                                  regel vid byta av viktklass. 

 



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 6 maj 

Lottning Lottning görs efter invägningen och läggs ut  

på TPSS 

Bästa klubb: Den väljs efter högsta erhållna poäng i både kamp 

och poomsae, Guld 7 P (2 P för ensam spelare med 

godkänd invägning), silver 3 P och brons 1 P. Om 

två eller fler lag får samma poäng väljs bästa klubb 

efter flest antal Guld mellan de lag som fått lika 

poäng. Om fortfarande lika - flest antal Silver osv. 

Övrigt Rätt att vara på tävlingsområdet: - Ingen coach, 

spelare eller annan behörig person får befinna sig 

på tävlingsområdet om de inte väntar på match. 

Obehöriga kommer att avvisas från 

tävlingsområdet. 

- Matchnummer nollställs ej mellan kategorierna. 

- Vi önskar att ni är på plats i god tid innan 

matchstart för att tävlingen skall flyta på så bra som 

möjligt. 

- Prisutdelning sker löpande på varje matta  

- Uppvärmningsområdet är uppmärkta. 

- Följ skyltning på plats och vänligen respektera 

  ackrediteringsbestämmelserna. 

- Säkerhetspersonal och tävlingsfunktionärer äger 

rätt att avvisa individer med hänvisning till RF 

stadgar 14 kap. 2§ förseelser och 7e stycket 



Covid-19 

Alla individer och verksamheter har ansvar för att 

motverka smittspridning, därmed är det fortsatt 

viktig att var och en som är förkyld eller har lindriga 

symptom som är friska i övrigt stannar hemma och 

vårda sig i hemmet. För information om nuläget 

hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats. 

 

Hotell Ibis / Goodmorning  Hotel i Lund  

https://ligula.se/goodmorninghotels/lund/ 

 

Scandic Segevång / Malmö 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/mal

mo/scandic-segevang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://ligula.se/goodmorninghotels/lund/
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/malmo/scandic-segevang
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/malmo/scandic-segevang


Tävling Poomsae 

Datum Lördagen 20 maj kl. 09.00 

Söndagen den 21 maj kl. 09.00 

Plats B-hallen, Pilängshallen 

Lördag Kadetter och juniorer upp till 17år  

Söndag Miniorer och seniorer 18år+ 

Klasser Nybörjare, avancerade och elit 

Åldersklasser Ind. Minior, Kadett, Junior, Senior -30, 40, 50, 60, 65  

och +66 

Åldersklasser P/L Minior, kadett, junior, senior -30 och +30 

Mönster Nybörjare 2 valfria mönster per rond från tabell 1 

                Avancerade 2 mönster per rond lottat från tabell 2 

Elit 2 mönster per rond lottat från tabell 3 

Tävlingsform:          Cut-off enligt WT-reglemente (Se förklaring nedan)  

Möte&registrering  Kl. 08:00-08:30 

Coachmöte: kl. 08:30-08:45 

ID pass mm GAL eller STU Taekwondopass tillsammans med 

giltig legitimation måste uppvisas för samtliga 

tävlande i samband med registreringen. 

Att legitimationen ska vara giltig menas bl.a. att den 

ska gälla och inte gått ut. STU-Taekwondopass ska 

vara korrekt och fullständigt ifyllt samt innehålla ett 

foto på den tävlande.  

Startavgifter Minior och Kadett                400kr 

  Junior, Senior och Master   400kr 

  Par / Lag                             400kr 

 



Övriga kostnader Efteranmälningar och byte av klass kostar 200kr   

                                  efter den 6 maj 

Betalning Sker klubbvis – inga personliga inbetalningar, 

betala senast den 6 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 6 maj 

Lottning Lottningen publiceras 17 maj på www.stuswe.se  

 

Domare: Intresseanmälan sker endast genom 
www.tkdreferee.com. 

 
 
Sammanslagning   Tävlingsansvarig i samråd med huvuddomare för 
                                 Poomsae kan vid behov slå samman alternat 

                                 stryka klasser 

 

Ordning                   Nybörjare, avancerade och elit   

Förklaring Cut-off 

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. 

 

http://www.stuswe.se/


Tävlingsklasser 

Nybörjare 9-5 Gup  

Avancerad:  4-1 Gup (Rött bälte) 

Elit: Poom och Dan 

 

Åldersklasser 

Åldersklass Benämning Ålder  

(fyller under året) 

Minior U11      -11 år  

Kadett U14 12-14 år  

Junior U17 15-17 år  

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  

 

 



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 

 

Tabell 2 för avancerade klasser 

Klass Preliminär Semi Final 

Minior T3-T7 T3-T7 T3-T7 

Kadett T3-T7 T3-T7 T3-T7 

Junior T4-T8 T4-T8 T4-T8 

Seniorer T4-T8 T4-T8 T4-T8 

 

Tabell 3 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 

 



 

WT erkända företagsmärke - Dräkter 

 

Underarmskydd/ Benskydd/ Suspensoar 

 

Handskar/ Hjälmar / Västar (inklusive ) 

 


