Välkomna till

JKA Cup Lund 2018
Lördag 10 november 2018
Idrottshallen, Högevallsgatan 1, Lund
______________________________________________________
Villkor för deltagande
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.
Lag kata mix: Nytt för i år. Mixa deltagare hur du vill bara de håller sig
inom åldersklassen. 10-12 år, 13-15 år, 16 år och upp. Samma kata får
upprepas. Om flera lag i samma klass namnges de som lag 1, lag 2 etc.
En deltagare får endast ställa upp i ett katalag.
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.

OBS! 16-17 år får även delta i vuxenklasserna. Dock minst 18 år i öppna kumite klasser.
I ju-kumite gäller de nya obligatoriska skydden för barn. Barn 8-15 år skall ha vita/röda
knogskydd samt benskydd. Alla övriga klasser gäller också vita/röda knogskydd!
Återkval endast i barnklasserna (8-15 år).
OBS! Samtliga tävlande från JKA Sweden skall bära ett JKA-märke på dräkten.

Tävlingsstart för barn kl. 10.00.
Tävlingsstart för vuxna beräknas till kl. 13.30.
Finaler och prisutdelning sker direkt efter avslutad klass.
Tävlingen kommer genomföras på tatamimattor.
Pris kommer delas ut till den klubb som har den bästa "budo andan”.

OBS! Anmälan skickas in via e-post. Anmälan tillhanda senast lördagen den 27 oktober 2018.
Anmälan skickas till Miroslav Unic, e-post miro.unic@comhem.se
Anmälningsfrågor: ring Miroslav på 042-14 29 54, alt. 070-481 49 45

JKA Cup Lund 2018
Lördag 10 november 2018
Idrottshallen, Högevallsgatan 1, Lund
______________________________________________________
Startavgifter
Avgift för barn är 150 kr/klass.
För vuxna (16 år och uppåt) kostar det 200 kr/klass.
OBS! 16-17 år får även delta i vuxenklasserna.
Lagkata: 10-15 år kostar 200 kr/lag, 16 år upp kostar 300 kr/lag
Det går bra att betala i förväg via Swish betalning till 1235546502 eller via
Postgiro 22 8823-1.
Man kan också betala avgiften betalas på tävlingsdagen. Kom ihåg jämna pengar.
Matchlistor
Matchlistorna kommer mailas ut några dagar i förväg.
Coacher
OBS: En coach per tävlande på tävlings-arean och coacherna måste ha tröja eller jacka med
klubbmärke. Endast coacher och tävlande få befinna sig på uppvärmnings-arean.
ALLA övriga –föräldrar, kompisar SKALL befinna sig på läktaren.
Parkering
Parkeringsplatser finns i parkeringshus Arena-Park, samt vid Sparbanken Skåne Arena.

Klassindelning JKA Cup Lund 2018
KATA
1)
2)
3)
4)

8 år pojkar 9 kyu – upp
9 år pojkar 9 kyu – upp
8 år flickor 9 kyu – upp
9 år flickor 9 kyu – upp

5)
6)
7)
8)

10-11 år pojkar 9 – 8 kyu
10-11 år pojkar 7 kyu – upp
10-11 år flickor 9 – 8 kyu
10-11 år flickor 7 kyu – upp

KUMITE
30) 8-9 år pojkar 9 kyu – upp
31) 8-9 år flickor 9 kyu – upp
32) 10-11 år pojkar 9 kyu – upp
33) 10-11 år flickor 9 kyu – upp
34) 10-11 år pojkar 9 – 7 kyu, Gohon kumite
35) 10-11 år pojkar 6 kyu – upp, Ippon kumite
36) 10-11 år flickor 9 – 7 kyu, Gohon kumite
37) 10-11 år flickor 6 kyu – upp, Ippon kumite

9) 12-13 år pojkar 9 – 7 kyu
10) 12-13 år pojkar 6 kyu – upp
11) 12-13 år flickor 9 – 7 kyu
12) 12-13 år flickor 6 kyu – upp

38) 12-13 år pojkar 9 – 7 kyu
39) 12-13 år pojkar 6 kyu – upp
40) 12-13 år flickor 9 – 7 kyu
41) 12-13 år flickor 6 kyu – upp

13) 14-15 år pojkar 9 – 7 kyu
14) 14-15 år pojkar 6 kyu – upp
15) 14-15 år flickor 9 – 7 kyu
16) 14-15 år flickor 6 kyu – upp

42) 14-15 år pojkar 9 – 7 kyu
43) 14-15 år pojkar 6 kyu – upp
44) 14-15 år flickor 9 – 7 kyu
45) 14-15 år flickor 6 kyu – upp

17) 16-17 år killar 9 kyu – upp
18) 16-17 år tjejer 9 kyu – upp

46) 16-17 år killar 9 kyu – upp
47) 16-17 år tjejer 9 kyu – upp

19) Vuxen herrar 9 – 4 kyu
20) Vuxen damer 9 – 4 kyu

48) Vuxen herrar 9 – 4 kyu
49) Vuxen damer 9 – 4 kyu

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

50) Vuxen herrar 3 – 1 kyu
51) Vuxen damer 3 – 1 kyu

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

52) Vuxen herrar öppen klass
53) Vuxen damer öppen klass

25) Herrar +35 år öppen klass
26) Damer +35 år öppen klass

54) Herrar +35 år öppen klass
55) Damer +35 år öppen klass

27) Lag mixat 10 – 12 år
28) Lag mixat 13 – 15 år
29) Lag mixat 16 år - upp

Anmälan JKA Cup Lund 2018
Tillhanda senast lördagen den 27 oktober
E-post till : miro.unic@comhem.se
Klubb: ___________________________________________
Kontaktperson: ____________________________________
Telefon: __________________________________________
Namn

Kata

Kumite

Avgift

