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Svenska Mästerskapen i WUSHU SANDA 2019
DATUM OCH PLATS
När: Lördag den 2 mars 2019
Var: Eriksdalshallen, Stockholm
Invägning tävlande: kl 9:00
Publikinsläpp: kl 10:00
Tävlingsstart kl 11:00
TÄVLINGSKLASSER
För deltagande i senior SM A-klass samt JSM B-klass krävs medlemskap i Svenska Kung fu &
Wushuförbundet, samt att man bott i Sverige under de senaste 12 månaderna.
SM – Svenska mästerskapen – A-klass (senior)
A-klass innebär fullkontakt och knock-out är tillåten. Tidigare tävlingserfarenhet är ett krav.
JSM – Svenska mästerskapen junior 16–17 år – B-klass
B-klass innebär semi-kontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten. Klassen är öppen för alla
och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling, däremot grundläggande erfarenhet av
sparring, och minst 2 års träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA, thaiboxning eller
andra fullkontaktsporter.
B-klass – Sanda cup – Senior
B-klass innebär lättkontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten.
Klassen är öppen för alla, även för utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige, och
kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling. Däremot erfarenhet av sparring och minst 2 års
träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA, thaiboxning eller andra fullkontaktsporter.
Ett krav är att man inte tävlat i A-klass tidigare eller på motsvarande nivå i annan kampsport.
Ungdom 14–15 år – B-klass
I ungdomsklassen är reglerna B-klass med lätt kontakt, och utan tekniker mot huvud.
REGLER & UTRUSTNING
Reglerna är Wushu-Sanda 2018 och matcherna går i bäst av tre ronder i cupform, dvs vinnare
går vidare till nästa match. Minst tre deltagare krävs för att klassen ska ha SM-status.
Tävlingslicens utfärdat av SB&K är ett krav för att delta, alternativt licens/tävlingsbok från
motsvarande förbund, och ska visas upp innan tävling. Licensen ansöks online på
www.budokampsport.se. Se till att ansöka i god tid! Tävlingen är sanktionerad av Svenska
Kung fu & Wushu förbundet, som är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och RF.
För utförligare information om regler och klasser, se förbundets hemsida.
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Den tävlande skall ha egen suspensoar, tandskydd och handlindor. Arrangören står för alla
övriga tävlingsskydd.

INFORMATION OM MERITER
Tidigare meriter skall alltid uppges vid anmälan för alla, med antal matcher med vinster,
förluster och oavgjorda, samt inom vilken typ av tävling/sport. Felaktig information om
tävlandes meriter kan leda till diskvalificering.

MATCHNING
Arrangören har ansvar för matchning och förbehåller sig rätten att avgöra att matchningen
ligger på en rimlig nivå både vad gäller klass och motstånd. För frågor om klass och matchning
kontakta arrangören.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 300 SEK. Du kan betala med kort direkt vid anmälan, eller via Swish när
anmälan är gjord. Betalningen ska vara arrangören tillhanda inom de datum som gäller för
respektive deadline (se nedan).

ANMÄLAN & INVÄGNING
Sista anmälningsdag: 17 februari
Sen anmälning: 23 februari (+ 100 kr)
Invägning: lördagen 2 mars kl 9–9:30 i Eriksdalshallen.
Varje klubb får ha två coacher. Klubbar med fler än 10 deltagare får ha tre coacher.
Coacherna ska vara anmälda med namn och klubb via epost till info@swi.se senast 28
februari.

ARRANGÖR & KONTAKTINFO
Tävlingen arrangeras av Stockholms Wushu & Kung fu IF.
För allmänna frågor om tävlingen, vänligen kontakta oss på info@swi.se
Arrangör: Peder Finnsiö
peder@swi.se
+46 70 6705181

Tävlingen är sanktionerad av, och genomförs på uppdrag av, Svenska Kung fu &
Wushuförbundet.
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VIKTKLASSER

Herr
48 kg (≤ 48 kg)
52 kg (> 48 kg - ≤ 52 kg)
56 kg (> 52 kg - ≤ 56 kg)
60 kg (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg (> 65 kg - ≤ 70 kg)
75 kg (> 70 kg - ≤ 75 kg)
80 kg (> 75 kg - ≤ 80 kg)
85 kg (> 80 kg - ≤ 85 kg)
90 kg (> 85 kg - ≤ 90 kg)
+90 kg

Dam
48 kg (≤ 48 kg)
52 kg (> 48 kg – ≤ 52 kg)
56 kg (> 52 - ≤ 56 kg)
60 kg (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg (> 65 kg - ≤ 70 kg)
+70 kg (> 70 kg)

