KENDO NM 2021
Haugenstua Idrettshall
27.-28. november

Kendo-komitéen i Norges Kampsportforbund har i samarbeid med OSI Kendo og Oslo
Kendo Klubb gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i Kendo 2021!
Mesterskapet blir avholdt 27. – 28. november i Oslo.
Internasjonale dommere blir annonsert senere. Av «lokale» dommere har vi gleden av å annonsere: Magnus Rygh
(5. Dan)
Dag Storli (5. Dan)
Ken Rune Helland (5. Dan)

Vinner av åpen klasse vil også bli tildelt en Kongepokal!
Følg med for oppdateringer på facebook event: https://www.facebook.com/events/283779443356441

SAL
Hele arrangementet blir holdt ved Haugenstua idrettshall, Smiuveien 257, 0982 OSLO.

KLASSE INFORMASJON
Junior - Blandet kjønn - Aldergrense: 13 år - 17 år - Ekstrainfo: Shiai, men ingen enchou - avgjøres med hantei
i tilfeller av hiki-wake.
Kyu - Blandet kjønn - Aldergrense: 16 år og opp Dame Kvinner - Aldergrense: 16 år og opp
Åpen - Blandet kjønn - Aldergrense: 16 år og opp - Ekstrainfo: Kongepokalen tildeles vinner av åpen klasse
Lag (3 personer) - Blandet kjønn - Algdergrense: 16 år og opp

Vennligst merk:

• Alle aldersgrenser er fra året man fyller, men vi ber trenere og foresatte ta vurderinger
når det kommer til junior utøvere. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt så vi sammen
kan finne de beste løsningene for deltakerne, samtidig som sikkerheten er bevart.
• Man kan delta i så mange klasser man ønsker, så lenge man møter kjønn/aldersgrensene.

TIMEPLAN
*Tidene for oppstart av klasser er kun estimater og cirka beregninger, og kan endres uten forvarsel. Det blir mulig
tid for fri ji-geiko på fredag. Det blir informert om dersom det blir tilfellet.

Lørdag:
09:00 Sal åpner
09:15 Registrering og shinai sjekk åpner 09:45 Line
up
10:00 Junior konkurranser, Kyu klasse, Dame klasse (i satt rekkefølge) 12:30 Lunsj
13:30 Åpen klasse
17:00 Line up, medaljeutdeling og fotografering

Søndag:
09:00 Sal åpner
09:15 Registrering til gradering åpner 09:30
Gradering 1. - 3. Dan
09:45 Shinai sjekk åpner 10:45 Line
Up
11:00 Lag konkurranse, pool 12:30 Lunsj
13:30 Lag konkurranse, utslagning
15:00 Line Up, medaljeutdeling og fotografering 17:00 Sal
stenger

På søndag blir det mulig for fri ji-geiko etter line-up dersom tiden tillater det.

SAYONARA PARTY
Mer informasjon om sayonara party kommer.

GRADERING
Det blir gradering fra 1. Dan til 3. Dan. Man melder seg på dette i påmeldingsskjemaet, og betaler for
application fee ved registrering.
Ved bestått gradering betales registration fee. Mer informasjon om dette blir gitt på stedet.
Betalingen ønsker digitalt, så betaling i kontant blir ikke tatt imot.
Pris for gradering, som satt av den Europeiske Kendo Føderasjonen. Dan
grad - Application fee - Registration fee
1. dan - 150 kr - 200 kr
2. dan - 200 kr - 300 kr
3. dan - 300 kr - 500 kr

DELTAKERAVGIFT
Prisene blir 450 kr per senior utøver uansett hvor mange klasser de deltar i.
Junior utøvere betaler halv pris, altså 225 kr.
Betaling gjøres i påmeldingen.

PÅMELDING
Påmelding gjøres via stevnesystemet Sportdata:
https://www.sportdata.org/kampsport/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=628#a_eventhead

Ved spørsmål ta kontakt med Marie Nørvåg på marie.norvag@gmail.com

