T.I.A.
RIKSMÄSTERSKAP 2013
Officiell inbjudan till RM 2013
Hej och välkomna till Riksmästerskapet 2013 i Five Animal Kung Fu.
Än en gång samlas vi tillsammans för en heldag med Kung Fu. Precis som
tidigare år kan man ställa upp och tävla i antingen form eller fighting i Taolu
respektive Sanshou klasserna. Ta chansen att utmana dig själv och din Kung
Fu förmåga i ett trevligt arrangemang i härlig gemenskap. Tillsammans gör vi
RM 2013 till ett fantastiskt arrangemang!

KOSTNAD
Inträde: 80:- (ej för de som tävlar)
Juniorer (under 13): gratis inträde.
Tävlande:
Sanshou: 150:Taolu: 150:Juniorer: 75:-

ANMÄL DIG HÄR!
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 14e APRIL!

NÄR & VAR?
27 April.
09:00-16:00
Qpoolen Hässleholm
(se vägbeskrivning längst bak)

KONTAKTINFORMATION
VICTOR ÅBERG
073-7521816
victor.aberg@hlmkungfu.se

SANSHOU
Tävlingen sker i två klasser, B- och C-klass, herrar och damer tävlar separat.
Junior: 15-18 år
Senior: 18-35 år
B-klass: tävlande som har tävlat i sanshou tidigare.
C-klass: tävlande som inte har tävlat i sanshou tidigare.
Viktklasser:
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg - ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 kg - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
75 kg klass (> 70 kg - ≤ 75 kg)
80 kg klass (> 75 kg - ≤ 80 kg)
85 kg klass (> 80 kg - ≤ 85 kg)
90 kg klass (> 85 kg - ≤ 90 kg)
Över 90 kg klass (> 90 kg)

TÄVLINGSREGLER HITTAR DU HÄR.

COACHER
Varje tävlande får ha med max två personer som coacher, dessa betalar
inträde som vanligt.
OBS!! För att få tävla i sanshoutävlingar krävs en tävlingslicens!
Sedan den 1 augusti 2008 är det lag på att alla som tävlar i sanshou
ska ha ett giltigt tävlingskort. Ansök minst två veckor innan du måste ha
ditt kort!!
Tävlingskortet kostar 300:- och är giltiga i fem år.

ANSÖK OM TÄVLINGSLICENS HÄR.
Invägning mellan kl 09:00-10:00
OBS!! Kom i tid till invägningen! Matchlistorna kan inte skrivas förrän samtliga
deltagare har blivit vägda och registrerade.

TAOLU
Taolu klassen är för dem som vill ställa upp med en traditionell Kung Fu
eller Qi Gong form. Du tävlar i valfri Ng Jing Kyun hand- eller vapenform.
Det går även bra att ställa upp och tävla i halva former till det ställe
som man graderat på.
Tävlingen är uppdelad i tre grenar, handform, vapenform och parkamp.
Herrar och damer tävlar tillsammans. Den är även uppdelad i sex
bältesklasser:
Juniorer
Grad 1-2
Grad 3-4
Grad 5-6
Grad 7-8
Mästargrad
Speciellt för Masters Category är att det är CI och era instruktörers
chans att visa upp för hela TIA riktigt bra Kung Fu. Här vill vi se olika former från alla som ställer upp och vapenform. På detta viset kan vi som
aktiva ledare agera föregångsmän och genomföra tävlingen tillsammans med våra elever.
Insläpp och registrering mellan kl 09:00-10:00
ANMÄL DIG HÄR!

HITTA TILL OSS
Adress:
Qpoolen
Ö. Hagag. 2,
281 36 HÄSSLEHOLM
KARTA TILL QPOOLEN.

Resecentrum

Qpoolen

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
ÖNSKAR T.I.A. HÄSSLEHOLM!

