
SHIN-GO-RYU CUP
2019

Lørdag d. 11. maj
Arena Næstved

www.shingoryu.com

http://www.shingoryu.com




Tid Planlagt

08.00 – 08.45 Indvejning/registrering

09.00 – 09.15 Dommermøde

09.15 – 09.30 Coachmøde

09.30 – Stævnestart

SHIN-GO-RYU Cups skema

Vægtklasser & beskyttelse 
DRENGE 10 – 12 ÅR -30 kg, -40 kg, +40 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt 
plast, vest og hjelm af skum/plast, skridt beskytter
Må anvendes: Tandbeskyttere

PIGER 10 – 12 ÅR -30 kg, -40 kg, +40 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskytter af stof eller blødt 
plast, vest og hjelm af skum/plast
Må anvendes: Skridt beskytter, tandbeskyttere

DRENGE 13 – 15 ÅR -55 kg, -65 kg, +65 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt 
plast, vest og hjelm af skum/plast, skridt beskytter
Må anvendes: Tandbeskyttere

PIGER 13 – 15 ÅR -45 kg, -50 kg, +50 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskytter af stof eller blødt 
plast, vest og hjelm af skum/plast
Må anvendes: Skridt beskytter, tandbeskyttere

JUNIOR MÆND 16- 17 ÅR -70 kg, -75 kg, +75 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt 

plast, skridt beskyttere, hjelm af skum/plast
Må anvendes: Tandbeskyttere

JUNIOR KVINDER 16- 17 ÅR -70 kg, -75 kg, +75 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt 
plast, bryst beskyttere, hjelm af skum/plast
Må anvendes: Skridt beskytter, tandbeskyttere

SENIOR MÆND +18 ÅR -70 kg, -80 kg, +80 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskytter af stof eller blødt 
plast, skridt beskytter 
Må anvendes: Tandbeskyttere

SENIOR KVINDER +18 ÅR -60 kg, -65 kg, +65 kg
Skal anvendes: Vrist og ben beskytter af stof eller blødt 
plast, bryst beskyttere BH model
Må anvendes: Skridt beskytter, tandbeskyttere

Der må ikke anvendes tape til hænder og føder ved stævne 
start (første runde). Opstår der en skade i løbet af stævnet 
som kræver behandling med tape, for at deltageren kan 
forsætte, skal dette godkendes af stævne lægen.



Registrering til Shingoryu Cup  
Registrér på dette link: www.shingoryu.com
Deadline: Tirsdag d. 21. April 2019

Deltagelsespriser 
Deltagelse i én disciplin (kumite, kata eller kobudo): 125,00 kr.  
Deltagelse i flere discipliner (kumite, kata eller kobudo): 175,00 kr.   

Betalingsmetode
Klubvis til reg. nr. 1551 konto nr. 4601122.
Husk at angive klubnavn og deltagerantal. 
Medbring kvittering ved indvejning/registrering.

Kampregler
• Kumite – junior og senior inddeles i A og B grupper. B-grupperne er for 

kæmpere med lidt stævne erfaring (max. 3 stævner bag sig). A-grupperne 
er for kæmpere med stævne erfaring. Børne grupperne deles IKKE i A og B 
grupper.

• Kata – alle kata må udføres. Kata afvikles efter elimineringssystemet. Kata 
grupper inddeles efter alder.

• Kobudo – afvikles efter elimineringssystemet. Med bragte våben skal 
godkendes af dommer panel. Våben kan evt. lånes ved stævnet.

• Yderligere information vedr. gruppeopdeling, vægt- og aldersklasser samt 
våben kan ses på medsendte regelsæt eller på www.shingoryu.com

Minimumsalder for deltagelse er 9 år.
Aldersgrænsen for deltagelse i kobudo er 15 år. 

Stævnets dommere 
For at stævnet kan afvikles skal der bruges dommere. 
Det forvendtes at hver klub tilmelder mindst én dommer.

Hovedsponsor

KAITEN – For Fighters By Fighters 
www.kaiten.dk

Kontakt
Kim Hansen

+45 26 18 79 88
vedr. kamplister, tilmelding, 

betaling

Lasse Jensen 
+45 29 93 68 59 

vedr. kobudo
                                              

Paul Jensen
+45 21 25 09 71

vedr. dommere samt øvrige 
spørgsmål

http://www.shingoryu.com
http://www.shingoryu.dk
http://www.shingoryu.com
http://www.swekarate.se/
http://www.kaiten.dk

