
Taikei Öppna Mästerskap
11 mars 2006

Uddevalla taidoklubb Taikei önskar er varmt välkomna till vår Taikei öppna mästerskap
som hålls i Uddevallas gamla idrottshall. 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 6-3 kyu Blandat
4 Jissen damer 5-3 kyu
5 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

6 Hokei herrar 2 kyu uppåt
7 Hokei damer 3 kyu uppåt
8 Jissen herrar 2 kyu uppåt
9 Jissen damer 3 kyu uppåt
10 Laghokei 5 pers. Ej mix pga ranking
11 Lagjissen herrar 5 pers.3 kyu uppåt
12 Lagjissen damer 3 pers.3 kyu uppåt
13 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
40 kr Åskådare (13+ år)

Anmälan

Notera att anmälan är bindande och skall senast vara inkommen 3 Mars.
Till Marlene Berglöv
E-post. mall_is@hotmail.com
0522-33388.
Mob. 0704-95 83 68

Inskrivning

Inskrivning sker mellan kl.09.00-09.30 Tävlingen startar kl.10.00

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.



Idrottshall P-hus


