INBJUDAN – KAMPSPORTSFESTIVALEN 2019
Datum:
Plats:
Tid:
Anmälan:

Lördag den 7 december 2019 och söndag den 8 december 2019
Kampsportsfestivalen på Stockholmsmässan
Adress: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö
Lördag 09:00 - 18:00 och söndag 10:00 - 17:00.
Föranmälan krävs; ange namn, klubb, vilken/vilka aktiviteter ni vill delta i, ange
e-postadressen dit ni vill ha biljetten skickat till.
Anmälan skickas till Kyudoansvarig på kyudo@kendoforbundet.se
senast den 20 november. (1st inpasserings biljett per deltagare).
Det går inte att få entrébiljett utfärdad på plats.

SVENSKA CUPEN DELTÄVLING 1 OCH KYUGRADERING
Svenska cupen deltävling 1 är öppen för alla som kan skjuta två pilar på 28 m (motsvarande kraven
för 2 kyu). Tävlingen skjuts tre omgångar á 4 pilar.
Tävlingsavgiften: kostnadsfritt. Föranmälan krävs för inträde till Stockholmsmässan.
PROGRAM - LÖRDAG 7 DECEMBER (preliminärt)
09:00 – 10:30 Förberedelser, egen träning, uppvisning och prova på.
11:00 – 11:30 Registrering
11:30 – 12:00 Öppning och Yawatashi
12:00 – 13:00 Gradering
13:00 – 14:00 Lunch/fika (medtag egen förtäring, restauranger finns i närheten)
14:00 – 15:30 Deltävling 1, Svenska Cupen
15:30 – 16:00 Avslutning och diplom/prisutdelning
16:00 – 18:00 Egen träning, uppvisning och prova på.

KYUGRADERING - INFORMATION
Kyugraderingen kommer att hållas på lördagen den 7 december. Separat inbjudan kommer senare.

100 ARROWS TAIKAI (HYAKUI TAIKAI)
Landslagsledningen inbjuder till 100-pilars tävling.
Tävlingen är öppen för alla som kan skjuta med 2 pilar på 28 m (motsvarande kraven för 2 kyu).
Tävlingen skjuts i 25 omgångar á 4 pilar. Tävlingstempo i rissha.
Mer info se tävlingsregler för HYAKUI TAIKAI.
PROGRAM - SÖNDAG DEN 8 DECEMBER
09:30 – 10:00 Registrering, öppning och lottning av startordning.
10:00 – 16:30 100 pilars tävling
16:30 – 17:00 Avslutning och prisutdelning
VIKTIG INFORMATION FÖR DELTAGANDE I 100-PILARS TÄVLINGEN
▪ Medverkande i tävlingen sker på egen risk. Det är upp till var och en att avgöra när man
avslutar sin del i tävlingen.
▪ Pauser – kommer att läggas in efter var tredje eller femte omgång beroende på hur många
deltagare vi blir.

50-PILARS UTMANINGEN
Ni som inte vill/kan delta i Hyakui taikai, kan istället delta i en 50-pilars utmaning. Den går samtidigt
som 100-pilars tävlingen. Inget pris/medaljer kommer att delas ut i den här kategorin.

TÄVLINGSREGLER – HYAKUI TAIKAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Startordningen lottas direkt före tävlingens start.
Tävlingarna utförs i stående form (rissha).
Tävling består av 25 omgångar à fyra pilar.
Tävlingen sker i tachi-format om sex personer (6 mato), med tävlingstempo. Max. 5
minuter per omgång. (Detta kan komma att ändras beroende på antalet skyttar).
Poäng räknas enligt izume-metoden (träff/miss).
Pilhämtning och poängräkning utförs gemensamt av de tävlande.
Vinnare är den person som lyckats skjuta 100 pilar och har flest antal träff.
Medaljplatser för Guld, Silver och Brons. I det fall om ingen lyckats skjuta 100 pilar
koras vinnaren som skjutit flest antal pilar samt har flest antal träff.
Särskjutning utförs endast om platserna 1 till 3.
Särskjutning sker enligt izume-metoden (träff/miss). Är ställningen fortfarande lika
efter två pilars särskjutning, avgörs placeringen genom skytte av en pil på samma
mato enligt enkin-metoden (närmast mitten).

