Issha Kyudo Kai Uppsala Kyudoklubb
inbjuder till

SM I KYUDO 2020
Lördag 17 oktober
Gamlishallen, Uppsala
Arrangör Issha Kyudo Kai – Uppsala Kyudoklubb
på uppdrag av Svenska Kendoförbundet

Schema (Obs – hålltider)
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.00

Registrering och förberedelser
Granskning av hälsodeklarationer och läkarintyg
Lottning av tävlingsordning
Öppning och yawatashi
Uppvärmning, 2 pilar fri skjutning
Lagtävling och kvalificering till individuell tävling
Paus (tid att inta medhavd lunch)
Individuell tävling
Prisutdelning och avslutning

Krav för deltagande och riktlinjer för tävling
För deltagande krävs grundläggande kunskap om gruppskjutning i såväl graderingssom tävlingstempo samt färdighet i skjutning på mato motsvarande gradering för 1 kyu.
Samtliga deltagare skall vara insatta i gällande tävlingsregler.
De övergripande reglerna för Svenskt Mästerskap är Svenska Kendoförbundets
tävlingsregler för kyudo, som för skjutform och bedömning i sin tur hänvisar till ANKF
Kyudo Kyogi Rules and Regulations (April 1st, 2014):
http://www.kendoforbundet.se/wpcontent/uploads/2019/09/Tavlingsregler_SM_kyudo_2013-ver3.pdf
Tävlingsansvarig i respektive förening ansvarar för att samtliga anmälda deltagare
uppfyller ovan nämnda krav.
Tävlingarna hålls i sittande form – zasha. Deltagare som har fysiska förhinder att utföra
zasha måste ange detta i samband med anmälan och kan då få dispens att tillämpa
rissha. Detta måste sedan styrkas vid registrering på tävlingsdagen med ett giltigt,
aktuellt läkarintyg om fysiska förhinder att sitta på knä.
Ändring av ordinarie lagsammansättning kan ske fram till tävlingsstart och skall ske
skriftligen. Ordinarie lagmedlem får endast ersättas med anmäld reserv. Under tävling
får inbyte ske endast en gång (ej under pågående omgång), och ska anmälas till
chefsdomaren. Inbytt skytt övertar tidigare skytts plats i laget.
Skjutformen för lagtävlingen är tävlingstiming – kyogi no maai. Tidtagning kommer att
tillämpas under lagtävlingen – ett lag har 7 min 30 sek på sig att avsluta en omgång.
Skjutformen för den individuella tävlingen är graderingstiming – shinsa no maai. Ingen
tidtagning kommer att tillämpas under den individuella tävlingen.

Priser
Medaljer för 1:a, 2:a och 3:e plats delas ut i båda tävlingarna. Förstapristagarna erhåller
dessutom RF:s SM-plaketter samt ett vandringspris.

Utrustning och klädsel
Utrustning ska följa kraven i §20 ANKF Kyudo Kyogi Rules and Regulations. Klädsel ska
följa kraven i §21 ANKF Kyudo Kyogi Rules and Regulations, vilket innebär vit keikogi,
svart hakama (ej blå) och vita tabi.

Hälsodeklaration
OBS! På grund av covid-19 är det krav på ifylld hälsodeklaration för alla nationella
tävlingar och graderingar. Blanketten "Hälsodeklaration" hittar du här:
https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2020/06/Halsodeklaration.pdf
Den ifyllda blanketten skall lämnas in vid registreringen på tävlingsdagen.

Kostnad
Deltagaravgiften är 350 kr per person och täcker både lagtävling och individuell tävling.
Det är samma avgift oavsett om man deltar i lag eller ej.

Anmälan och betalning
Anmälan för deltagande – individuellt och lag – ska ske per epost senast 7 oktober till
sm@uppsalakyudo.se.
Uppgift om lagsammansättning ska meddelas per epost senast den 12 oktober.
OBS! Lagmedlemmarna måste vara anmälda som deltagare senast den 7 oktober.
Betalning av deltagaravgift ska ske till Issha Kyudo Kai PlusGiro 63 03 88-7 senast
7 oktober. Ange namn, klubb, samt om du deltar individuellt eller i lag, eller både och.

Dojo
Gamlishallen , Uppsala. Buss 2.
https://goo.gl/maps/Qo1KfSrsbESEpeuS7

