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Svenska Taidoförbundet önskar er varmt välkomna till 2018 års Svenska
Mästerskap i Taido!
Tävlingen kommer att hållas i samband med SM-veckan sommar 2018 i Helsingborg,
lördagen den 7 juli.
Tävlingsgrenar
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Hokei herrar – 2 kyu uppåt
Hokei damer – 2 kyu uppåt
Laghokei 5 pers. Ej mix – 4 kyu och uppåt
Tenkai 6 pers – 4 kyu uppåt
Jissen herrar – 2 kyu uppåt
Jissen damer – 2 kyu uppåt
Lagjissen herrar 3 pers – 4 kyu uppåt
Lagjissen damer 3 pers – 4 kyu uppåt

Tävlingssystem kommer att upprättas i enlighet med STFs riktlinjer (se Tävlingsmanualen).
Följande restriktioner gäller för tävlande:
• I hokei är det tai/in hokei som gäller
• Tävlande i jissen ska fylla 16 eller mer under innevarande år
• Tävlande i jissen ska ha 2 kyu eller högre
• Suspensoar är obligatoriskt för män i jissen
• Benskydd är tillåtet att använda i jissen så länge de är mjuka och inte går ner över foten
Dispens, innehållande motivering, kan sökas från kravet på grad samt antalet tävlande i
laggrenar (poängavdrag gäller dock för mindre deltagarantal).
Tider

Inskrivning mellan 09.00-09.30. Tävlingen startar klockan 10.00.
Avgift och anmälan

Avgift för deltagande är 250 kr per tävlande. Avgiften faktureras respektive klubb.
Anmälan ska vara inne senast senast den 23 juni och görs individuellt via
https://www.kihapp.com/tournaments/3844-svenska-masterskapen-i-taido-2018. Det är ett
nytt system för oss också så var noggranna och hör av er till Henrik om något är oklart!
Anmälan är bindande, återbetalning av avgift sker endast mot uppvisande av sjukintyg.
Genom att anmäla dig godkänner du även att ditt namn kan komma att publiceras i
resultatlistor på olika ställen, t ex SM-veckans och Svenska Taidoförbundets webbsidor.
Kontaktpersoner

Maria Jacobsson, Tävlingsansvarig STF – maria.jacobsson@taido.nu / 070-401 78 36
Henrik Johansson, STF – henrik.johansson@taido.nu / 070-724 37 70
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