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Sammanfattning
Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad som gäller för klubbar som vill
arrangera SM Iaido.
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1 Klubb som vill arrangera SM ska beakta följande:
Ansökan om att arrangera evenemanget ska tillställas Kendoförbundet i rätt tid.
Vilket datum som gäller framkommer i resp arts tävlingsreglemente.
I ansökan ska följande finnas angivet:
Datum för evenemanget. Vilken tidsperiod som är aktuell specificeras i resp arts
tävlingsreglemente
 Vilka lokaler som ska användas och om dessa redan är bokade eller inte
 Vem/vilka som är ansvariga för olika delar, ex kontaktpersoner,
tävlingsansvarig
 Vilka klasser som ska genomföras
 Vilken nivå på personer som planeras inbjudas att agera domare
 En kort beskrivning av ekonomin och ev bidragsansökningar från
Kendoförbundet
 En kort beskrivning av klubbens kapacitet att genomföra evenemanget
(ev funktionärsutbildningar, tillgång på erfarna personer som arrangerat
dylikt osv.)
 Ett preliminärt tidsschema
I tävlingsreglementet finns information om de krav som finns för tävlingen.
Värt att lägga på minnet är de regler som finns gällande speciellt förfarandet
med lottning av de tävlande och sidning av de vinnande deltagarna från tidigare
år.
Förutom medaljer och pokaler skall SM-tecken delas ut till 1:a pristagarna. Dessa
beställs via Svenska Budo & Kampsportförbundets kansli. Hur många medaljer
(ett guld, ett silver, två brons exempelvis) som ska delas ut i varje klass anges i
tävlingsreglementet.
Efter genomfört evenemang skall resultaten av tävlingarna tillställas
Kendoförbundet och publiceras (på förbundets och gärna klubbens hemsida).

2 Vid SM erbjuds möjlighet till Dangradering:
I samband med SM brukar erbjudas möjlighet att gradera till Dangrad.
Yttersta ansvaret för Dangraderingar har Kendoförbundet.
Arrangören ska hålla i evenemanget med hjälp av artansvariga och de
certifierade Dangraderingsfunktionärer som Kendoförbundet har. För
uppdaterad information om vilka dessa är kontakta registeransvarig.
Information om vilka krav som finns för dangraderingar finns i
Kendoförbundets Graderingsregler som kan laddas ner från hemsidan.
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3 Bilaga Mall
Ansökan om att arrangera art SM 20xx.

xxxklubb vill härmed ansöka om att arrangera Svenska Mästerskapen i art
året 20xx.
Arrangemanget planeras att gå av stapeln den datum
Text om vilken lokal som ska användas
Text om vem som ska vara Tävlingsansvarig och ev meriter ??
Kontaktpersoner för arrangemanget
TÄVLING
Specifkation av vilka klasser som ska genomföras
DOMARE
Text om hur urvalet av domare kommer att göras mm
FUNKTIONÄRER
Text om ev behov av funktionärer och ev utbildningar av dessa
EKONOMI
Text om hur det är tänkt att kostnaderna ska täckas och om ev bidrag söks
GRADERING
Specifkation av vilka klasser som ska genomföras
Ex: upp till 3 dan och 1 kyu
Text om vem som ska vara Graderingsansvarig, DAN och KYU om dylikt ska
genomföras, och ev meriter ??
TRÄNING
Text om ev annan aktivitet som genomförs i samband med SM
SCHEMA (obs, preliminära tider)
Ansökan ska också anmälas på SB&K hemsida
http://www.budokampsport.se/node/add/tavling
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