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Förord
Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) Kendoförbundets tävlingsregler för
SM i kyudo är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för svenskt
mästerskap i kyudo.

Där dessa tävlingsregler inte föreskriver annat gäller ANKF Kyudo Kyogi Rules and
Regulations (April 1st, 2014).
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1 Allmänt

1.1 Arrangör

Svenska Kendoförbundet arrangerar SM i kyudo.

1.2 Värd

Klubb som önskar stå som värd för SM i kyudo ska ansöka om värdskap till
Kendoförbundet senast fyra månader innan mästerskapet ska genomföras.

Kendoförbundet avgör därefter vem som ges värdskapet.

1.3 Datum och plats

SM i kyudo ska hållas under oktober eller november månad. Exakt tidpunkt avgörs i
samråd mellan värdklubben och Kendoförbundet.

1.4 Inbjudan och schema

Värdklubben tillser att inbjudan och program skickas ut till Kendoförbundets
kyudoföreningar senast två månader före tävlingsdagen.

1.5 Ekonomi

Värdklubben är ekonomiskt ansvarig för tävlingen. Arrangemanget ska vara
självfinansierande.

1.6 Sponsring

Värdklubben ska konsultera Kendoförbundet innan reklam- eller sponsringsavtals
ingås.

2 Generella regler

Där dessa tävlingsregler inte föreskriver annat gäller ANKF Kyudo Kyogi Rules and
Regulations (April 1st, 2014).
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Tävlande och ledare (icke-tävlande föreningsrepresentanter) är skyldiga att känna till
och följa Svenska Kendoförbundets tävlingsbestämmelser för kyudo (detta
dokument), samt Idrottens dopingreglemente och nedan aktiviteter:

● Från och med 1/1 2020 är det obligatoriskt för alla landslagsaktiva inom
SB&K:s idrotter att genomföra Ren Vinnare (https://www.renvinnare.se/).

● Från och med 1/1 2020 är det obligatoriskt att den förening som arrangerar
ett SM inom SB&K:s idrotter genomfört Vaccinera klubben.
https://www.vaccineraklubben.se/

3 Omfattning

SM i kyudo omfattar individuell tävling och lagtävling i vilka män och kvinnor tävlar
tillsammans i en klass.

Medaljer ska utdelas till första, andra och tredje plats i individuell tävling och i
lagtävling.

Vinnare i respektive tävling erhåller vandringspris. Vandringspriserna, som ska vara
ständigt vandrande, ska överlämnas till arrangören av nästföljande SM senast två
veckor före tävlingen eller till Kendoförbundets artansvarig på särskild begäran.

4 Tävlingar

4.1 Generellt

Tävlingstypen för SM ska vara kinteki.

Tävlingarna genomförs i sittande form (zassha) om tiden tillåter, om inte används
stående form (rissha).

Tävlingarna ska inledas med lagtävling, som även ska fungera som kvalificering för
den individuella tävlingen.

Vid tävlingarna tillämpas resultaträkning enligt träff/miss (tekichusei), där antalet

träffar ska vara så högt som möjligt.

Deltagare som ej ingår i föranmält lag bildar kvalificeringslag tillsammans med
anmälda lagreserver som önskar tävla individuellt.

Deltagare med de bästa individuella resultaten går vidare till den individuella
finalskjutningen.
Antalet deltagare i finalen beror på det totala antalet deltagare som anmält sig och
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bestäms av tävlingsledningen. Antalet får dock högst vara 20.

Vid beräkning av två tredjedelar ska eventuell decimal räknas som ett.

Om flera skyttar med samma resultat hamnar på sista kvalificeringsplatsen ska
dessa särskiljas genom tie-break med en pil enligt enkin-metoden (närmast mitten).

4.2 Individuell tävling

Förening får anmäla fritt antal deltagare till den individuella tävlingen.

Rekommenderat antal omgångar är fem och minimum antal omgångar ska vara tre.
Varje omgång omfattar två pilar (hitote).

Timing för den individuella tävlingen är graderingstiming (shinsa no maai).

Vid delad placering av platserna 1, 2 eller 3 tillämpas tie-break enligt izume-metoden
(träff/miss).

4.3 Lagtävling

Förening får anmäla fritt antal lag. Varje lag ska bestå av tre deltagare och kan även
ha en reserv. Deltagare kan endast ingå i ett lag.

Rekommenderat antal omgångar är tre och minimum antal omgångar ska vara två.

Varje omgång omfattar fyra pilar (yotsuya).

Timing för lagtävlingen är tävlingstiming (kyuogi no maai)

Vid delad placering av platserna 1, 2 eller 3 tillämpas tie-break enligt izume-metoden
(träff/miss).

Lagsammansättningar ska vara arrangerande förening tillhanda senast en vecka
före tävlingen eller vid tid som anges i inbjudan.

5 Deltagare

Varje deltagare måste vara medlem i förening ansluten till Svenska Kendoförbundet
och anmäld av klubben i enlighet med vad som anges i inbjudan.

Varje deltagare måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige de senaste 12
månaderna.
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Varje deltagare får delta i såväl lagtävlingen som den individuella tävlingen.

Deltagare som inte kan tillämpa zassha behöver inkomma med läkarintyg som
styrker detta i samband med anmälan.

6 Domare

6.1 Generellt

Chefsdomare för tävlingarna ska fastställas av Kendoförbundet.

6.2 Om domare och tävlingsdeltagande

Deltagare får inte samtidigt vara domare eller funktionär i samma tävling.

7 Funktionärer

Värdklubben ska sörja för att det finns tillräckligt med funktionärer för att genomföra
tävlingen.

Detta innebär att följande funktioner bör finnas tillgängliga:
● En tävlingsledare
● En assisterande tävlingsledare
● En chefsdomare
● Två eller fler domare för skjutbedömning (shajo domare)
● En domare för resultatbedömning (matomae domare)
● Två matomae funktionärer
● En pilhämtare
● Två resultatnotarier
● En shajo-ansvarig (för kontroll av skjutordning och assistans vid shitsu)
● En resultatredovisare
● En ”allt-i-allo”

En person kan inneha flera funktioner. Exempelvis: Tävlingsledare kan även fungera
som domare. Chefsdomare kan även fungera som förste shajo domare.

Funktionärer bör bära väl synlig markering som särskiljer dem från tävlande.

Det åligger värdklubben att tillse att alla funktionärer är insatta i gällande föreskrifter
för tävlingarna.
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8 Lottning

8.1 Individuell tävling

Lottning av kvalificeringslag och skjutordning inom dessa ska ske före lottning av
lagens startordning.

Lottning av startordning för finalskjutningen sker efter avslutad
kvalificeringsskjutning.

8.2 Lagtävling

Lottning av lagens startordning ska ske direkt före start av lagtävlingen.

9 Övrigt

9.1 Klädsel

Tävlande ska bära vit keikogi, svart eller mörkblå hakama samt vita tabi.

Domare kan bära kimono (wafuku) som alternativ till klädsel i enlighet med tävlande.

9.2 Resultatrapportering

Tävlingsresultaten ska inom en vecka sändas till Svenska Kendoförbundet.

Kendoförbundet rekommenderar också att tävlingsresultaten med omedelbarhet
kommuniceras till SB&K:s informatör för vidare spridning till media.
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