Hej alla Taidokas,
Här kommer inbjudan till SM och Ungdoms-SM i Taido 2022.
Uddevalla Taidoklubb Taikei tillsammans med Svenska Taidoförbundet hälsar dig hjärtligt välkommen
till Uddevalla och SM och Ungdoms SM lördagen den 24:e september.
Tävlingarna hålls i Rimnershallen.

Preliminära tider
09:00-09:30

Inskrivning för deltagare

09:50

Inmarsch och inhälsning

10:00

USM startar

13:30

Inmarsch och inhälsning

13:40

SM startar

16:00

Prisutdelning

Ungdoms SM - 13-15 år
De bästa i hokei dam och herr kvalar in direkt till SM som hålls på eftermiddagen! (Hur många beror
på antal deltagare.)

Grenar
•
•
•
•
•

Hokei dam (tai/in)
Hokei herr (tai/in)
Jissen dam, 5 kyu+
Jissen herr, 5 kyu+
Laghokeí, 3-mannalag mix

Krav på tävlande
•
•
•
•

Deltagare i USM ska vara född år 2007-2009.
Deltagare i jissen ska minst ha graden 5 kyu i taido.
Suspensoar är obligatorisk för herrar i jissen.
Benskydd är tillåtet men inte fotskydd!

Regler för Jissen på USM
En match är 1 minut lång och vi tillämpar lättkontakt, vilket innebär ytliga träffar, där utsträckta
tekniker är godkända.

SM - 16 år och uppåt
Grenar
•
•
•
•
•
•
•

Hokei dam (tai/in)
Hokei herr (tai/in)
Laghokei mix, 3-mannalag
Tenkai mix
Jissen dam
Jissen herr
Lagjissen mix (1 dam, 2 herrar)

Krav på tävlande
•
•
•
•
•

Deltagare i SM ska vara född år 2006 eller tidigare.
Deltagare i individuella grenar (hokei, jissen) ska ha graden 2 kyu eller högre i taido.
Deltagare i jissen ska fylla 16 under innevarande år.
Suspensoar är obligatorisk för herrar i jissen.
Benskydd är tillåtet men inte fotskydd!

Anmälan och avgifter
Anmälan till både USM och SM görs via Kihapp, senast den 17 september:
https://www.kihapp.com/tournaments/9855-svenska-masterskapen-2022

Dispensförfarande
Det går att söka dispens för deltagande i gren där grundkraven inte uppfylls genom att
huvudinstruktör skickar en dispensansökan till Svenska Taidoförbundets tävlingskommitté via
info@taido.nu.

Deltagaravgifter
USM:

förbetalning 250 kr, på plats 300 kr.

SM:

förbetalning 400 kr, på plats 500 kr.

Förbetalning görs till BankGiro-nummer: 5866-1034

Gratis inträde.

