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Formål: 

At beskrive de regler og retningslinjer, der gælder for deltagelse i diverse stævner.  
Alle aktive medlemmer af ECTK, kan deltage i stævnerne, hvis nedenstående retningslinjer følges. 

Retningslinjer: 

 Der skal være orden i "papirarbejdet". Det vil sige at klubkontingent og DTaF licens (fra indeværende år) skal 

være betalt. 

 Deltagerne skal have mindst det gule bælte for at deltage i kampstævner. 

 Deltagerne skal have et niveau, som gør kæmperen berettiget til at stille op til kampstævnerne. 

 Deltagere skal træne og forberede sig fysisk og psykisk op til stævnerne. 

 Ovenstående vurderes af den daglige træner fra ECTK. Det kræves derfor, at man træner regelmæssigt i 

klubben. Al træning udenfor klubben skal godkendes af klubben, således at det sikres, at træningen har et 

tilstrækkeligt niveau. 

 Ingen stiller op til stævner uden godkendelse fra klubbens egne relevante trænere. Deltagere skal have 

trænerens tilladelse, sådan at Esbjerg CITY Taekwondo Klub kan sikre sig, at deltagerne kun er med til 

stævner, som er tilpasset deres niveau. Dette gælder både ved teknikstævner og kampstævner.  

 Der stilles altid op for Esbjerg CITY Taekwondo Klub, undtaget ved udenlandske stævner, hvor der kan stilles 

op for Elite Vest - dog kun efter nærmere aftale med ECTK. 

 HUSK alle officielle billeder fra stævner skal være med KLUBTØJ I KLUBFARVER. Alternativt med RØDE 

DANMARK bluser/jakker fra Elite Vest / Landshold uden reklamer !!! 

 Børn under 18 år skal have forældrenes tilladelse til en hver tid. 

 Deltagergebyret skal være betalt til fristen. Bliver beløbet ikke overført før fristen, bliver man ikke tilmeldt. 

 I tilfælde af aflysning fra medlemmet, skal der informeres til holdlederen med det samme.  

 Sekundanter, holdledere og andre hjælpende repræsentanter fra ECTK til kampstævner og  kamplejre, skal 

altid udpeges og godkendes af klubbens kamptræner eller kampansvarlig. 

 

At deltage i stævner og i andre eksterne aktiviteter betyder, at man repræsenterer Esbjerg CITY Taekwondo Klub 
og dermed klubbens værdier. Derfor skal alle opføre sig ordentligt og høfligt. 
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