
Inbjudan till

Sensu Dojo November Cup
25 november 2017

Sensu Dojo önskar er varmt välkomna till vårt November Cup som kommer att vara i Strömstad Gymnasium - 
Gymnastik hallen.

Huvuddomare: Frank Eriksson

6-3 kyu klasser 
1) Hokei 6-5 kyu mix
2) Hokei 4-3 kyu mix 
3) Jissen mix 5 kyu + född 2001 och äldre
4) Laghokei 6 kyu – 3 kyu  mix 3 pers.
5) Junior hokei mon
6) Junior Jissen mon
7) JuniorJissen 6 kyu upp till 11 år
8) Junior Jissen 12 år +
9) Sonen hokei född 86 eller tidigare (minst 4 anmälda)
10) Sonen jissen född 76 eller tidigare (minst 4 anmälda)

2 kyu + klasser
11)  Hokei herrar 2 kyu uppåt
12)  Hokei damer 2 kyu uppåt
13)  Jissen herrar 2 kyu uppåt
14)  Jissen damer 2 kyu uppåt
15)  Laghokei mix 2 kyu uppåt 3 pers ( mix är ej obligatorisk)
16)  Lagjissen mix 3 pers ( obl. 2 killar 1 tjej ) helst klubblag

(Över 16 personer rak cup i samtliga grenar)

Krav på tävlande
Följande restriktioner gäller för tävlande i individuella tävlingar. De tävlande tävlar i tai/in hokei.
Tävlande i ”2 kyu+ klasser”/ jissen ska fylla 16 under innevarande år. Man kan söka dispens för klass 11-16 om 
man har 3 kyu och man har fullgjort klass 2 och 3.

Pris :
11-16 klasser oavsett antal grenar : 150 kr
1-10 klasser oavsett antal grenar : 100 kr
Dojo boende : Hör av er om ni önskar Dojo boende! 
Åskådare 5-12 år : 20 kr  13 år + 50 kr

Anmällan
Notera att anmällan sker klubbvis och är bindande. Samtliga anmälningar skall senast vara inkomna 3:a 
november. 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! Anmälan ska göra klubbvis med medskickad excelfil till
Beata Kurucz. E-mail: bea75kurucz@gmail.com Vid frågor ring 0733909561 

Inskrivning
Inskrivning sker mellan kl.09.00-09.30 Tävlingen startar kl. 9.30!
Betalning via Swish eller kontant samtidigt med inskrivningen 

mailto:bea75kurucz@gmail.com

