
Mótshaldari Taekwondosamband Íslands (TKÍ)

Mótsstjórn Taekwondosamband Íslands (TKÍ)

Dagsetning 17. febúar 2018

Staðsetning Ármann

Skráningarfrestur 23:59 þriðjudaginn 13. febrúar 2018

Birting flokkaskiptinga Miðvikudaginn 14. febrúar 2018

Keppnisgjöld per skráningu 2.500 kr fyrir minior og 3.500 fyrir eldri óháð fjölda keppnisgreina. 

Frestur til að greiða

keppnisgjöld 20:00 föstudaginn 16. febrúar 2018

Keppnisgjöld skulu greidd inn á reikning:

515 - 26 - 50010

kennitala: 500103-2050

Birting dreginna forma Miðvikudaginn 14. febrúar 2018

Upphaf keppni Keppni hefst kl. 9:00 stundvíslega.  Byrjað verður á yngstu keppendunum. 

Starfsmenn á móti Félög frá úthlutað stöðugildum á keppnisdegi í samræmi við fjölda skráðra keppenda.

Félög sem ekki senda tilskilinn fjölda starfsmanna í úthlutaðar stöður geta átt á hættu að 

keppendum þeirra verði vísað frá keppni.

Birting starfsmannaplans Miðvikudaginn 14. febrúar 2018

Lágmarks beltakröfur 10. geup

Gjaldgengi Félög skulu hafa greitt keppnisgjöld fyrir alla skráða keppendur áður en keppni hefst.

Keppendur skulu vera skráðir í viðkomandi félag þegar skráningarfresti á mót lýkur.

Félag keppanda skal vera skuldlaust við TKÍ

Félag keppanda skal ekki vera í banni frá keppni skv. ákvörðun TKÍ eða ÍSÍ

Að öðru leyti skal vísað til reglna ÍSÍ um gjaldgengi keppenda á mótum á vegum ÍSÍ og

sérsambanda innan þess.

Reglugerð TKÍ varðandi félagaskipti og keppnisleyfi: 

http://tki.is/wp-content/uploads/2011/09/reglugerdTKI.pdf 

Móta- og keppendareglur ÍSÍ

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/mota_og_keppendareglur.pdf 

Boðsbréf

Senda þarf fullgildar skráningar á netfangið tki@tki.is fyrir lok skráningarfrests skv. 

meðfylgjandi skráningarblaði. 

Röng skráning getur valdið því að keppandi verði ekki gjaldgengur til keppni. 

Ekki verður tekið við skráningum eftir lok skráningarfrests. 

Hafi samþykki ekki borist þá er litið á slíkt sem höfnun á sameiningu. 

Félög greiða keppnisgjöld fyrir sína keppendur í einu lagi.

Bikarmót II 2017/2018

http://tki.is/wp-content/uploads/2011/09/reglugerdTKI.pdf
http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/mota_og_keppendareglur.pdf


Ábyrgð Allir keppendur á mótum á vegum TKÍ eru þar á eigin ábyrgð.  Hvorki TKÍ, mótsstjórn eða

umsjónaraðilar móts bera ábyrgð á mögulegum meiðslum sem keppendur kunna að verða

fyrir.  

Flokkaskipting D flokkur 10. geup Eingöngu í miniorflokki

C flokkur 9. - 5. geup 10. - 5. geup í cadet, junior, senior og veteran

B flokkur 4. - 1. geup

A flokkur 1. dan og hærra

Aldursskipting Aldur frá Aldur til Miðað er við hvaða aldri keppendur

Minior 5 11 ná á keppnisári.

Cadet 12 14

Junior 15 17 Dæmi

Senior 18 Aðili sem verður 18 ára á keppnisári

Veteran 35 skal skráður í senior flokk

Pör <30 29 karl og kona

Pör >30 30 karl og kona

Hópar <30 29 karlar eða konur

Hópar >30 30 karlar eða konur

Í D og C flokki verður keppt para og hópa saman, frjáls kynjablöndun.

Í C og D flokkum er heimilt að víkja frá reglum um aldur og kyn í samsetningu para og hópa.

Þar sem keppendur í pari eða hópi eru blanda af <30 og >30 skal keppt í yngri flokki

Keppt verður í Freestyle Poomsae fyrir keppendur með rautt belti og hærra. 

Skipt verður í karla og kvenna flokk ef þáttaka nægst

Verðlaun 1 gullverðlaun fyrir sigur í flokki

1 silfurverðlaun fyrir annað sætið í flokki

1 bronsverðlaun fyrir þriðja sæti í flokki 

Stigakeppni félaga Gullverðlaun 5 stig

Silfuverðlaun 3 stig

Bronsverðlaun 1 stig

Löglega skráður keppandi mætir til leiks 1 stig

Ekki er gefin stig fyrir mætingu ef ekki er keppt



Skipting forma í poomsae 1 Taegeuk Il Jang 9 Koryo

2 Taegeuk E Jang 10 Keumgang

3 Taegeuk Sam Jang 11 Taeback

4 Taegeuk Sa Jang 12 Pyongwon

5 Taegeuk O Jang 13 Sipjin

6 Taegeuk Juk Jang 14 Jitae

7 Taegeuk Chil Jang 15 Chonkwon

8 Taegeukt Pal Jang 16 Hansoo

Einstaklingar Pör Hópar

Minior 3-4-5-6-7-8 3-4-5-6-7-8 3-4-5-6-7-8

Cadet 4-5-6-7-8-9-10

Junior 4-5-6-7-8-9-10-11

Senior 6-7-8-9-10-11-12-13

Veteran 6-7-8-9-10-11-12-13

<30 6-7-8-9-10-11-12-13 6-7-8-9-10-11-12-13

>30 6-7-8-9-10-11-12-13 6-7-8-9-10-11-12-13

Einstaklingar Pör Hópar

Minior 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6

Cadet 3-4-5-6-7-8

Junior 3-4-5-6-7-8

Senior 4-5-6-7-8-9

Veteran 4-5-6-7-8-9

<30 3-4-5-6-7-8 3-4-5-6-7-8

>30 3-4-5-6-7-8 3-4-5-6-7-8

10. geup 1-2-3 Keppendur velja þau form sem þeir sýna m.t.t.

9. geup 1-2-3-4 beltagráðu.

8. geup 1-2-3-4-5

7. geup 2-3-4-5-6 Í tilfelli para/hóps ræður hæsta beltið innan 

6. geup 3-4-5-6-7 pars/hóps um hvaða form hægt er að velja

5. geup 4-5-6-7-8

Keppendur í C og D flokkum sýna 1 form 

Keppendur í A og B flokkum sýna 2 form

Dregið verður um hvaða 2 form A og B flokkar sýna á móti skv. töflum að ofan.

A flokkur

B flokkur

C og D flokkar


