
Inbjudan till 
Taikei Öppna Mästerskap 
11 Mars 2017 
	  
Uddevalla taidoklubb Taikei önskar er varmt välkomna till vårt öppna mästerskap som 
hålls i Rimnershallen. Vår tävling är ett årligt återkommande evenemang för 
taidokas av alla nationaliteter. Notera dock att rankingpoäng endast berör de 
svenska deltagarna. 

	  
Orankade klasser 

	  
1 Unsoku happo 0-6 kyu. 
2 Hokei 6-5 kyu blandat. 
3 Hokei 4-3 kyu blandat 
4 Jissen damer 4-3 kyu. Född 03 och äldre 
5 Jissen herrar 4-3 kyu. Född 03 och äldre 
6 Lag hokei 5 pers. 6 kyu uppåt Mix. 
7 Junior jissen 9-12 år 
8 Junior hokei 6-12 år 
9 Junior rengi 6-12 år 
	  
Obs! Godkända hokeis är -in och -tai. Suspensoar är obligatoriskt för män. 
Valfritt för kvinnor. 

	  
Rankade klasser 

	  
10 Hokei herrar 2 kyu uppåt. 
11 Hokei damer 2 kyu uppåt. 
12 Jissen herrar 2 kyu uppåt. 
13 Jissen damer 2 kyu uppåt. 
14 Laghokei 5 pers. 4 kyu uppåt. Ej mix. 
15 Lagjissen herrar 5 pers.4 kyu uppåt. 
16 Lagjissen damer 3 pers.4 kyu uppåt. 
17 Tenkai 4 kyu uppåt. (Vid få deltagande blir det uppvisningsgren) 
	  
Krav på tävlande 

	  
Följande restriktioner gäller för tävlande i individuella rankingtävlingar: 

	  

 De tävlande tävlar i tai/in hokei. 
	  

 Tävlande i rankad jissen ska fylla 16 under innevarande år. 
	  

 Den tävlande skall ha 2 kyu eller högre 
Pris 
Betalning sker vid inträdeskassan. 
150 kr Tävlande i rankade klasser oavsett antal grenar. 
100 kr Tävlande i orankade Klasser oavsett antal klasser. 
50 kr   Junior tävlande oavsett grenar 
50 kr boende i dojon. 
20 kr Åskådare 5-12 år 
50 kr Åskådare (13+ år) 

	  
Anmälan 

	  

Notera att anmälan sker klubbvis och är bindande. 
Samtliga anmälningar skall senast vara inkomna 26 februari. 

	  
Glöm inte att skriva grad och ålder för varje deltagare i anmälan, tillsammans med 
deras fullständiga namn samt naturligtvis vilka grenar och lag de ska delta i. 

OBS. Använd medskickad excelfil för anmälan. 
	  
Till Marlene Berglöv 
E-post. mall_is@hotmail.com 
Vid frågor ring Mob 0704958368 

	  

Inskrivning 
	  

Inskrivning sker mellan kl.09.00-09.30 Tävlingen startar kl.10.00 


