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Förord
Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i Naginata. Reglementets syfte är att
klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna för SM
Detta dokument gäller tillsammans med Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K)
stadgar, Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, samt Idrottens dopingreglemente.
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1

Allmänna bestämmelser

1.1

Arrangör

Svenska kendoförbundet arrangerar SM i Naginata
1.2

Värd

Klubb som önskar stå som värd för SM i Naginata ska ansöka om
värdskap hos Svenska kendoförbundet före 1 december året före
mästerskapet ska genomföras. Svenska kendoförbundet avgör därefter vem
som ges värdskapet.
1.3

Datum och plats

SM i Naginata ska hållas någon gång under april, maj eller juni. Exakt
tidpunkt avgörs i samråd mellan värdklubben och Svenska kendoförbundet.
1.4

Inbjudan och schema

Värdklubben tillser att inbjudan och schema skickas ut till Svenska
kendoförbundets medlemsklubbar. Medlemsklubbarna förmedlar
informationen till sina medlemmar. I inbjudan skall framgå vilka
tävlingsgrenar som tävlingen avser.

2

Generella regler

2.1

SM i Naginata omfattar engi och individuell shiai
SM i Naginata kan omfatta lagtävling i shiai och rytmisk Naginata

2.2

Vinnaren i varje tävlingsgren får titulera sig svensk(a) mästare i Naginata.
Medaljer utdelas till vinnaren, tvåan och trean. Dessutom kan ett fightingspirit-pris delas ut.

2.3

Där dessa tävlingsregler inte föreskriver annat gäller följande dokument:
Tävlingsregler – Naginata
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3 Tävlingsgrenar
3.1

Engi

Engi kan genomföras genom direkt utslagning, poolspel eller genom att alla möter
alla. Då alla möter alla kan finaler om medaljerna tillämpas på samma sätt som
vid de andra tävlingsformerna. Tävlingsformerna finns beskrivna i dokumentet
Tävlingsregler – Naginata
3.1.1

Shikake-oji
För varje match ska tre shikake-oji wasa genomföras. För shikake-oji
gäller att alla deltar i en öppen klass oavsett grad. Alla grader kan delta.

3.1.2

Kata
SM i Naginata kan omfatta tävling i kata. För varje match ska minst två
zen nihon kata wasa genomföras. Lägsta grad för deltagande är 3 Dan.
Dispenser från gradkravet ställs till Svenska kendoförbundet minst en
månad innan tävling.

3.2

Shiai

3.2.1

Gradkrav: Lägsta grad för deltagande är 3 kyu. Dispenser från gradkravet
ställs till Svenska kendoförbundet minst en månad innan tävling.

3.2.2

Individuell: För individuell shiai gäller indelning av deltagarna i en öppen
klass oavsett grad.De individuella tävlingarna i shiai kan genomföras
genom direkt utslagning, poolspel eller genom att alla möter alla. Då alla
möter alla kan finaler om medaljerna tillämpas på samma sätt som vid de
andra tävlingsformerna. Tävlingsformerna finns beskrivna i dokumentet
Tävlingsregler – Naginata.

3.2.3

Lag
För lagtävlingen gäller att klubb kan delta med ett lag om tre personer.

3.3

Rytmisk Naginata

För rytmisk Naginata gäller att klubb kan delta med ett lag om två eller fler
personer. Framförandet ska inte överskrida fem minuter inklusive på och avgång
från planen. Framförandet ska vara till valfri typ av musik. Planen ska vara 15x15
m. För rytmisk Naginata gäller att alla deltar i en öppen klass oavsett grad. Alla
grader kan delta.
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4

Deltagare

4.1

Varje deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till Svenska
Kendoförbundet och anmäld i tid i enighet med sista anmälningsdatum.

4.2

Varje deltagare måste vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

4.3

Varje deltagande får delta i såväl lagtävlingen som de individuella
tävlingarna.

5 Domare

5.1

Värdklubben bjuder in lämpliga domare och informerar om eventuella
resebidrag och andra praktikaliteter. Domare kan ansöka om resebidrag
hos värdklubben.

5.2

Domarna anmäls i ansökan om att få hålla SM i Naginata.

5.3

Shimpan-cho-skap ska erbjudas högst graderad tillgänglig domare.

5.4

Domare får ej delta i den aktuella tävlingsgrenen som tävlande.

6 Tävlingsläkare
6.1

Tävlingsläkare ska anges i ansökan om värdskap för SM i Naginata.

6.2

Värdklubben bjuder in tävlingsläkare och informerar om eventuell
ersättning. Resebidrag och andra praktikaliteter. Tävlingsläkare kan ansöka
om ersättning och resebidrag hos värdklubben.

7 Lottning
7.1

Lottning genomförs under överseende av Svenska kendoförbundet i
samverkan med värdklubben, allra senast två timmar innan
tävlingarnas början. Varje deltagande klubb ska erbjudas att delta vid
lottningen med en representant.
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