
Osu! 

Välkommen att anmäla dig till Oki Kodomo Open 2013!
I år är tävlingen öppen för våra nordiska vänner i Norge och Danmark!

Tävlingen är indelad i två delar,  klasserna Barn och Ungdom mellan kl. 9.30-13.00,
 Kadett- och Junior mellan kl. 14.00-16.45. 
 
• Vi har begränsat antalet tävlingsplatser. Anmäl dig därför så snart du kan för att säkra en 

plats,  sista anmälningsdagen den 7 maj. 
• Observera att alla, både svenska och utländska deltagare behöver fylla i och ta med 

bifogat intyg på tävlingsdagen om tillåtelse att tävla från målsman.   
• En tävlande måste inneha minst graden 8 Kyu eller 8 mon eller ha tränat i 2 år för att få 

tävla.
• I klassen Barn 10-12 år tävlar flickor och pojkar ihop. I de övriga klasserna tävlar pojkar 

och flickor för sig. 
• Anmälningsavgiften är 50 svenska kronor och betalas på plats.
• Anmälan och frågor skickas till info@banzai.se 
• Med detta utskick bifogas anmälningslistor, Kyokushinförbundets regelverk, intyg från 

målsman och en poster. Det går också bra att anmäla sig i ett mail med samma uppgifter 
som visas i anmälningsblanketten. 

Beskrivning av de 4 klasserna: 

Barn 10-12 år, födda år 2002 och 2003. 
 
Ungdom 12-14 år, födda år 2000 och 2001. Obs! Tävlingskort är obligatoriskt i denna 
klass för svenska deltagare. 

Kadett 14-16 år, födda år 1998 och 1999. Obs! Tävlingskort är obligatoriskt i denna klass 
för svenska deltagare.  

Junior 16-18 år, födda år 1997-18-årsdagen.

Skydd som krävs:
I de 3 första klasserna kommer följande skydd att vara obligatoriska:
Bröstplatta (skyddsväst).
Hjälm. 
Vita vadderade handskar.
Vita skenbenskydd som täcker foten.
Suspensoar.

För Junior gäller:
Hjälm.
vita vadderade handskar
Vita skenbenskydd som täcker foten.
Suspensoar.
Bröstskydd för tjejer.
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Banzai som arrangör ansvarar för Bröstplatta (skyddsväst) och hjälm.
Barnen får själva ansvara för benskydd, handskar och suspensoar. (Tandskydd är frivilligt, 
ej obligatoriskt). Det går inte att använda andra skydd än de som är tillåtna på tävling. 

Krav för klassen barn.
Måste ha uppnått graden 8 mon eller kyu. 
Skriftligt medgivande från målsman om att få delta på tävlingen som uppvisas på 
tävlingsdagen. 
Legitimation, pass eller personbevis som uppvisas på tävlingsdagen.

Krav för klasserna Ungdom, kadett och Junior.
Måste ha uppnått graden 8 mon eller 8 kyu.
Skriftligt medgivande från målsman om att få delta på tävlingen.
Legitimation, pass eller personbevis som uppvisas på tävlingsdagen för utländska 
deltagare. Tävlingskort för svenska deltagare.
Obs!! 
Tävlingskort för svenska deltagare ansöks om på Budo och kampsportsförbundets 
hemsida.

Regler.
 Obs! Se även bifogat dokument på regelverket.

Barnklassen 10-12 är uppdelade med 3 kg viktskillnad. Endast tillåtet med markerad 
kontakt mot kroppen och ben. Ingen kontakt med sparkar mot hjälm, endast markera med 
aningen avstånd.

För klasserna ungdom gäller max 5 kg viktskillnad. Markerad kontakt mot kropp och ben.
 I denna klass får man ha markerad kontakt med foten mot hjälmen, det betyder att foten 
får nudda sidan av hjälmen. 

För klassen kadett gäller max 5 kg viktskillnad. Full kraft mot kropp och ben. Endast 
markerad kontakt med foten mot hjälmen. 

För klassen junior gäller max 5 kg viktskillnad. Full kraft mot kropp och ben. Endast 
markerad kontakt med foten mot hjälmen. Observera att det inte är någon väst i denna 
klass.

 Viktklasser:
Barnklassen är viktskillnaden max 3 kilo och klasserna anpassas till de vikter som anmäls 
redovisas därför på tävlingsdagen. Se också bifogat regelverk.

Ungdomsklassen är viktskillnaden max 5 kilo och klasserna anpassas till de vikter som 
anmäls och redovisas därför på tävlingsdagen. Se också bifogat regelverk.

Kadettklassen, se bifogat regelverk.

Juniorklassen, se bifogat regelverk.

Hör av er på mail om ni undrar över något, info@banzai.se eller ring Annika 0709-690620.
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