
Sensu Dojo julcup 2005
Strömstad, 3 december

Strömstads Taidoklubb Sensu Dojo önskar er varmt välkomna till vår julcup, som hålls i Strömstads 
gymnasiums gymnastikhall. Vår tävling är ett årligt återkommande evenemang för taidokas av alla 
nationaliteter. Notera dock att rankingpoäng endast berör de svenska deltagarna.

Orankade klasser
1 Unsoku happo 0-6 kyu upp till 12 år
2 Unsoku happo 0-6 kyu över 12 år
3 Hokei 0-5 kyu
4 Hokei 4-3 kyu
5 Jissen damer 5-3 kyu
6 Jissen herrar 5-3 kyu

Obs! Godkända hokeis är -in och -tai. Ben och fotskydd är tillåtet i jissen - Suspensoar är 
obligatoriskt för män, och valfritt för kvinnor.

Rankade klasser
7 Hokei herrar 2 kyu uppåt
8 Hokei damer 3 kyu uppåt
9 Jissen herrar 2 kyu uppåt
10 Jissen damer 3 kyu uppåt
11 Laghokei  5 pers. Ej mix pga ranking
12 Lagjissen herrar 3-5 pers. 3 kyu uppåt
13 Lagjissen damer 3 pers. 3 kyu uppåt
14 Tenkai

Krav på tävlande
Följande restriktioner gäller för tävlande i rankingtävling:

• De tävlande tävlar i tai/in hokei.

• Tävlande i jissen ska fylla 16 under innevarande år.

• Den tävlande skall ha 2 kyu eller högre

• Dispans för tävlande under tävlingssäsong 2005/2006;
I hokei och jissen är kravet 3 kyu för damer.

Pris
Betalning sker vid inträdeskassan.

50 kr Tävlande i Unsoku happo under 12 år
100 kr Övriga tävlande oavsett antal grenar
20 kr Åskådare 5-12 år, eller klubb-/stödmedlem
40 kr Åskådare (13+ år)

Tider
08.30-09.20 Inskrivning
09.20 Tävlingen startar med inhälsning

Anmälan
Notera att anmälan är bindande och skall senast vara inkommen 25 November. Sker klubbvis till;
Björn Sjöberg, tel 0526-27068, email: sentai@swipnet.se
Andreas Thorn, email: andreas.thorn@gmail.com

Skickar du anmälan via epost kommer ett svarsmail skickas till avsändaradressen så fort det 
inkommit.

Glöm inte att skriva grad och ålder för varje deltagare i anmälan, tillsammans med deras 
fullständiga namn samt naturligtvis vilka grenar och lag de ska delta i. Vänligen skriv mycket 
tydligt så undviker vi problem med felstavade namn i protokoll och på diplom.

Tävlingssystem
För klasser med upp till 5 deltagare är det poolsystem.
Från 6 upp till 16 deltagare är det cup med direktåterkval.
Från 17 deltagare och uppåt är det rak cup utan återkval.

Vänligen vänd på sidan...
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Boende
För våra långväga vänner finns det flera centralt belägna alternativ för övernattning. För mer 
information eller andra alternativ se; http://stromstadtourist.se

Dojo:
Odelsbergsskolans gymnastikhall, 20 kr/person

Vandrarhem:
Crusellska hemmet, http://www.crusellska.com, tel 0526-10193
Roddaren, http://www.roddaren.se, tel 0526-60201

Hotell:
Krabban, http://www.hotellkrabban.se, tel 0526-14200
Laholmen, http://www.laholmen.se, tel 0526-19700

Övrigt
Söker du efter ”Tångenvägen, 2, Strömstad” på http://kartor.eniro.se hittar du lätt till 
gymnastikhallen vid Strömstads gymnasium. Ett par utskrifter av kartan från en sådan sökning följer 
nedan.

Eventuell uppdaterad information postas på Sensu Dojos websajt, http://www.sensu.nu

Hjärtligt välkommen!
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