
 

 

Taidokan hälsar er välkomna till Kauko Cup 3 november 2018! 
 
Lördagen den 3 november klockan 10:00 i Sundahallen, Stenungsund 
 
1. Hokei 6–5 kyu, mix. Valfri tai- eller in-hokei. 
2. Hokei 4–3 kyu, mix. Första matchen utför alla en sen-hokei, därefter valfri tai- eller in-hokei.  
3. Jissen herrar födda 2003 eller tidigare, 4–3 kyu, 2 minuter.  
4. Jissen damer födda 2003 eller tidigare, 4–3 kyu, 2 minuter. 
5. Sonen no hokei, mix tävlande födda 1978 eller tidigare. Sei- eller mei-hokei. 
6. Sonen jissen, mix tävlande födda 1978 eller tidigare. 
7. Laghokei 6 kyu och uppåt, tillåtet med mixade lag. 5 personer (minimum 3 personer). Valfri tai- 
eller in-hokei.  
8. Hokei 2 kyu och uppåt, mix. Första matchen utför alla en sen-hokei, därefter valfri tai- eller in-
hokei.  
9.  Jissen damer födda 2003 eller tidigare, 2 kyu och uppåt, 2 minuter. 
10. Jissen herrar födda 2003 eller tidigare, 2 kyu och uppåt, 2 minuter. 
11. Lagjissen dam 
12. Lagjissen herr 
13. Tenkai 
14. Barntaido. Mer information kommer, när vi har klart vilka grenarna blir. 
 
Följande restriktioner gäller för de tävlande: 
• Suspensoar är obligatoriskt för män.  
• Fotskydd är ej tillåtet i jissen. 

• Lag med färre än fem deltagare får poängavdrag.  

• Tävlande ska vara medlemmar i en förening som är ansluten till World Taido Federation. 

 

Tider 
Inskrivning för tävlande klockan 9:15–9:45. 
Tävlingen startar med inhälsning klockan 10:00. 
 

Anmälan 
Anmälan sker klubbvis till Reino Ekeroth via e-post: reinoekeroth@yahoo.com 
Använd bifogat anmälningsformulär. Ange grad och ålder för varje deltagare, för- och efternamn 
samt vilka grenar och lag de ska delta i. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas via e-post. 
 
Sista anmälningsdag är den 20 oktober.  
 
Pris  
Gren 1–4 och barntaido: 50 kr, gren 5–11: 100 kr.  Åskådare: ingen avgift. 

Betalning görs på plats!  Kontant eller med Swish. 
 
Domare 
Är det någon er som är domare och vill vara med och dömma? Kontakta huvuddomare Reine Persson 
via epost: 3033persson@telia.com  
 
Vid frågor om tävlingen, kontakta Reino Ekeroth, telefonr: 072-562 80 18, e-post: 
reinoekeroth@yahoo.com 
 

Välkomna! 
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