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Inbjudan till Svenska Mästerskapen i Wushu Tuishou 2019
TID & PLATS
När: Lördagen den 2 mars 2019
Var: Eriksdalshallen, Stockholm
Invägning: kl 9:00
Publikinsläpp: kl 10:00
Tävlingsstart: kl 11:00

TÄVLINGSKLASSER
För deltagande krävs att man bott i Sverige under de senaste 12 månaderna.
SM – Svenska mästerskapen (Senior 18+)
Fixed Step Tui Shou
Free Moving Step Tui Shou

REGLER
Reglerna är Wushu-Tuishou 2018 och matcherna går i bäst av tre ronder i cupform, dvs
vinnare går vidare till nästa match. Se förbundets hemsida för ytterligare information om
regler.
Kategorier med för få tävlande slås ihop eller utgår.
Om en kategori har färre än 4 tävlande kommer den att slås samman med den närmast
möjliga i förhållande till vikt och kategori. Om en sammanslagning inte är möjlig kan den
kategorin komma att utgå. För att SM-tecken ska kunna delas ut krävs minst fyra deltagare i
en klass.
Tävlande kommer att bli informerade innan tävlingens början, vanligtvis efter registreringen
är klar.

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.
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ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 300 SEK. Du kan betala med kort direkt här vid anmälan, eller via
Swish. Betalningen ska vara arrangören tillhanda inom de datum som gäller för respektive
deadline (se nedan).
ANMÄLAN & INVÄGNING
Sista anmälningsdag: 17 februari
Sen anmälning: 23 november (+ 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.

ARRANGÖR & KONTAKTINFO
Svenska mästerskapen i Wushu 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 görs på uppdrag av, och är sanktionerad 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)

