
Inbjudan till

Sensu Dojo Strömstad Cup
2019-11-23
Sensu Dojo önskar er varmt välkomna till vårt Strömstad Cup som kommer att vara i Nordby Supermarkethallen 
- A hall
Huvuddomare: Micke Korths

Barn 6–8 år  (D):
1) O-jissen

Barn 6–8 år (D), 9–11 år (C):
2) Harres Trick Track
3) Hokei (egen hokei), visad taidokvalité bekreftas med skyltar

Barn 9–11 år (C):
4) Hokei  (egen valfri tai/in-hokei), matchvinnare visas med flaggor
5) Jissen (enligt taidotävlingar för barn )

Ungdom 12–15 år (B) :
6) Hokei B klass mix
7) Jissen B klass mix

Ungdom 16–17 år (A), Vuxen -3 kyu
8) Hokei A klass tjejer ( placering 1-4 kvalificerar till klass 13)
9) Hokei A klass killar ( placering 1-4 kvalificerar till klass 12)
10) Jissen A klass tjejer
11) Jissen A klass Killar

Ungdom & Vuxna 6-3 kyu
12) Dantai hokei, 3 pers. / lag ( placering 1 kvalificerar till klass 16)

Vuxna, Ungdom 16-17 åt (A) med dispens,
2 kyu+

13)  Hokei herrar 
14)  Hokei damer 
15)  Jissen herrar 
16)  Jissen damer 
17)  Dantai hokei, 3 pers/ lag
18)  Dantai jissen, 2 killar + 1 tjej från samma förening helst klubblag-

Vuxna 40 år +
19) Sei-hokei



Över 16 personer rak cup i samtliga grenar. Annars cup med återkval.

Krav på tävlande
Följande restriktioner gäller för tävlande i individuella tävlingar.
De tävlande i grenarna 6,8,9,12 tävlar med tai/in hokei.
De tävlande i grenarna 13,14,17 tävlar med hen/nen/ten – hokei.
De tävlande i jissen-grenarna 15,16,18 ska fylla 17 under innevarande år.
Dispens för deltagande i grenarna 15,16,18  kan sökas om den tävlade har 3 kyu. Dispens des förutsatt att den 
tävlande även är anmäld och har deltagit i motsvarande gren 10 eller 11. 

Pris:
Gren 12–17 oavsett antal: Med Förskottsbetalning: 150 kr   

Betalning på plats: 200 kr

D-C-B-A klasser oavsett antal grenar: Med Förskottsbetalning: 100 kr   
 Betalning på plats: 150 kr

Vi har inget Dojo boende

Åskådare: 1 kaffe eller dricka ingår 5-12 år : 30 kr  13 år + 50 kr

Anmälan
Notera att anmälan sker klubbvis och är bindande.  Samtliga anmälningar skall senast vara inkomna 17:e 
november. 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.

OBS! Anmälan ska göra klubbvis med medskickad Excel fil till
 E-mail: taido.sensudojo@gmail.com

Inskrivning
Inskrivning sker mellan kl.08.30-09.15 Tävlingen startar kl. 9.30!
Betalning: Förskottsbetalning till vår Bankgiro: 5607–0089   senast torsdag den 21:e november.
Återbetalning sker endast vid uppvisat läkarintyg.

Observera att vi har ingen Dojo boende.

mailto:bea75kurucz@gmail.com

