
Välkomna till

JKA Cup Ängelholm
Lördag 6 december 2014

Kungsgårdshallen Kristian II:s väg 26
262 44 Ängelholm

Klockan 10.00

Engelholms Shotokan Karate Klubb
i samarbete med JKA Sweden och Budo Nord



Villkor för deltagande

GI De tävlande skall bära en ren, vit och omärkt karate-gi.
Ett JKA-märke och/eller ett klubbmärke får finnas på dräkten.

För övrigt är inga märken tillåtna. Evt. tejpning av märken godkänns inte.

Tillverkarens märkning är endast tillåten längst ner på dräkten.

Förtydligande: Ärmarna får som längst gå till handleden.

Byxbenen får som längst gå till anklarna.

Kata: För kata gäller det att kunna alla kata till sin bältesgrad.
Brunt bälte måste kunna Heian 1-5 och Tekki Shodan.
Brunt bälte 1-2 kyu ska dessutom kunna Bassai Dai.
Öppen klass ska dessutom kunna Kanku Dai.
De fyra sista i finalen gör fri kata.

Kumite: Gohon-kumite för 10-11år 9-7kyu. Gyaku-zuki kontring endast på sista.
Ippon-kumite för 10-11år 6kyu – uppåt. Oi-zuki jodan och chudan + mae-geri.

I Ju-kumite gäller för alla klasser vita knogskydd, typ ”Point” och tandskydd, inga benskydd.
Återkval kommer endast att ske i barnklasserna (8-15 år)

Tävlingsstart för barn kl. 10.00. 
Tävlingsstart för vuxna beräknas till kl. 13.00 - 13.30.
Finaler och prisutdelning sker direkt efter avslutad klass. 

Startavgifter
Avgift för barn är 120 kr/klass.
För 16 år och vuxna kostar det 150 kr/klass. OBS! 16-17 år får även delta i vuxenklasserna.

Avgiften betalas klubbvis på morgonen på tävlingsdagen. Jämna pengar tack!

OBS! Anmälan tillhanda senast måndagen den 1 december 2014.

Anmälan görs på https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?
active_menu=calendar&vernr=1750#a_eventhead

Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/query?geo_area=Kungsg%C3%A5rdshallen%2C+
%C3%84ngelholm&what=yp



KLASSINDELNING JKA Cup Ängelholm 2014

KATA KUMITE
1)  8-9 år pojkar 9 kyu – upp
2)  8-9 år flickor 9 kyu – upp

3a) 10-11 år pojkar 9-8 kyu
3b) 10-11 år pojkar 7 kyu - upp
4a) 10-11 år flickor 9-8 kyu
4b) 10-11 år flickor 7 kyu - upp

5) 12-13 år pojkar 9-7 kyu
6) 12-13 år flickor 9-7 kyu
7) 12-13 år pojkar 6 kyu – upp
8) 12-13 år flickor 6 kyu – upp

11)  14-15 år pojkar 9 kyu – upp
12)  14-15 år flickor 9 kyu – upp

15) 16-17 år killar 9 kyu – upp
16) 16-17 år tjejer 9 kyu – upp

17)  Vuxen herrar 9-4 kyu
18)  Vuxen damer 9-4 kyu

21)  Vuxen herrar 3-1 kyu
22)  Vuxen damer 3-1 kyu

23)  Vuxen herrar öppen klass
24)  Vuxen damer öppen klass

3c) 10-11 år pojkar 9-7 kyu, Gohon-kumite
3d) 10-11 år pojkar 6 kyu – upp, Ippon-kumite
4c) 10-11 år flickor 9-7 kyu, Gohon-kumite   
4d) 10-11 år flickor 6 kyu – upp, Ippon-kumite

25)  12-13 år pojkar 9-7 kyu
26)  12-13 år flickor 9-7 kyu
27)  12-13 år pojkar 6 kyu – upp
28)  12-13 år flickor 6 kyu – upp

31)  14-15 år pojkar 9 kyu – upp
32)  14-15 år flickor 9 kyu – upp

35) 16-17 år killar 9 kyu – upp
36) 16-17 år tjejer 9 kyu – upp

37)  Vuxen herrar 9-4 kyu
38)  Vuxen damer 9-4 kyu

41)  Vuxen herrar 3-1 kyu
42)  Vuxen damer 3-1 kyu

43)  Vuxen herrar öppen klass
44)  Vuxen damer öppen klass


