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Förord
Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att
klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna för SM, samt att klargöra och
komplettera IKF:s tävlingsregler ”The Regulation of Kendo Shiai and Shinpan,
International Kendo Federation March 23, 2000”.
Detta dokument gäller tillsammans med IKF:s tävlingsregler, Svenska Budo &
Kampsportsförbundets (SB&K) stadgar, Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, samt
Idrottens dopingreglemente.
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1 Allmänna bestämmelser
1.1

Allmänt

a. SM i kendo skall arrangeras i följande klasser:
- femmanna lag,
- senior, herr individuell,
- senior, dam individuell,
- junior, mix individuell.
b. Med senior menas tävlande som under kalenderåret fyller lägst 18 år.
c.

Med junior menas tävlande som under kalenderåret fyller lägst 14 år och högst 17 år.

d. Om juniorklass ej arrangeras, menas med senior en tävlande som under kalenderåret
fyller lägst 16 år.
e. Tävlingen skall hållas i december varje år. Undantag från detta kan meddelas från
kendosektionen i samband med utlysande av arrangemanget.
f.

Alla tävlingar skall hållas under en och samma helg.

g. Tävlingarna skall delas upp i två dagar. Därvid rekommenderas att lag, senior dam
och junior mix tävlingarna hålls på lördagen samt senior herr tävlingen hållas på
söndagen.
h. En klass får endast ställas in då deltagarantalet understiger 12 tävlande.
i.

1:a pris (guld), 2:a pris (silver), och delat 3:e pris (brons) skall delas ut för varje klass.

j.

Minst ett fighting spirit-pris skall delas ut till bästa individuella prestation per
tävlingsdag.

1.2

Inbjudan

a. Inbjudan skall vara föreningarna tillhanda senast 6 veckor före sista anmälningsdag.
b. Inbjudan skall innehålla följande information:
- Datum,
- Tid,
- Plats,
- Sista dag för anmälan och inbetalning av avgifter,
- Avgifter (OBS! På grund av att kostnaden ej skall vara ett hinder för deltagande
har SB&K:s kendosektion rätt att reglera den summa som tas ut som startavgift.),
- Tid och plats för lottning,
- Hur betalning och anmälan skall göras,
- Vem som är kontaktperson och hur denne nås.
c.

Inbjudan bör dessutom innehålla information om hur logi kan ordnas, och en karta till
aktuella lokaler.
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1.3

Deltagande

1.3.1

Allmänna krav

Tävlande skall:
a. Tillhöra en till SB&K:s kendosektion ansluten förening.
b. Vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet sedan
minst 12 månader.
c.

Inneha giltigt Budopass.

d. Kunna uppvisa giltigt bevis för grad (kopia på graderingsdiplom eller EKF:s gula kort).
e. Vid föreningsbyte gäller SB&K:s stadgar kap 9 1§ och 2 §. Det åligger anmälande
förening att se till att övergångsbestämmelserna följs.

1.3.2

Grad och ålderskrav

Ålderskrav beror på om juniorklass hålls eller inte.
a. Senior, herr individuellt:
- Minst 1 dan (dispens kan ges)
- Minst 18 år fyllda under året (16 år om juniorklass inte hålls)
- Ansökan om dispens skall ske skriftligen, med motivering
b. Senior, dam individuellt:
- Minst 1 dan (dispens kan ges)
- Minst 18 år fyllda under kalenderåret (16 år om juniorklass inte hålls)
- Ansökan om dispens skall ske skriftligen, med motivering
c.

Junior, mix individuell
- Minst 1 dan (dispens kan ges)
- Minst 14 år, max 17 år fyllda under kalenderåret
- Ansökan om dispens skall ske skriftligen, med motivering

d. Lag:
- Varje förening får ställa upp med ett femmannalag med två reserver oavsett
lagdeltagarnas grad.
- Om en förening väljer att ha fler lag än ett måste alla deltagare (inkl. reserver) ha
minst 1 dan.

1.3.3

Lagtävling

a. Lagtävling skall ske genom femmannalag.
b. Varje lag får anmäla två reserver per lag förutom de fem ordinarie.
c.

Varje förening får anmäla högst två lag (dispens kan ges).
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1.3.4

Dispenser

Dispenser ges av den arrangerande föreningen i samråd med kendosektionen. När
dispens ges ska alltid hänsyn tas till deltagarantalet så att inte tävlingens genomförbarhet
äventyras.
a. Dispenser från gradkravet kan till exempel ges vid följande tillfällen (dessa ska
endast ses som vägledande exempel, varje ansökan behandlas individuellt):
- Tävlande som har haft framgångar i andra tävlingar.
- Tävlande som av sin förening anses som en lovande talang.
- Tävlande som representerar sin förening i lag SM.
- Tävlande som är medlem i svenska landslagstruppen.
b. Dispenser för fler än två lag per förening kan ges om arrangerande förening anser att
tävlingen kan genomföras inom rimlig tid trots ökade antal lag.
c.

Arrangerande förening har alltid rätt att neka till dispensansökan enligt ovan utan
motivering.

1.4

Anmälan

a. Anmälan skall ske på av arrangören bestämt sätt.
b. Avgifter och anmälan skall vara arrangören tillhanda senast sista anmälningsdagen.
c.

Arrangören kan vägra deltagande om anmälan/avgifter inkommer för sent.

d. Anmälan/avgifter är bindande och återbetalas ej vid utebliven närvaro.
e. För lagtävling skall lagdeltagare anges, inklusive reserver. Inga ändringar får
förekomma efter sista anmälningsdag.

1.5

Lottning och seedning

1.5.1

Lottning

Lottningen skall:
a. Övervakas av en person från SB&K:s kendosektion, eller en person utsedd av denna.
b. Anges med datum, tid och plats i inbjudan.
c.

Tydligt offentliggöras tävlingsdagen i god tid före matchstart och hållas tillgänglig hela
tävlingen.

För lottningen gäller:
a. Grundomgången skall vara i poolform.
b. Målet är tre tävlande/lag per pool, där alla möter alla.
c.

Två tävlande/lag går vidare från varje pool.

d. Efter grundomgången gäller direkt utslagning.
e. Antalet pooler skall vara sådant att semifinal och final kan hållas.
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f.

Två bronsmedaljörer ska koras, d.v.s. ingen match om 3:e pris.

g. Ingen hänsyn till domare eller föreningstillhörighet skall tas.

1.5.2

Lottning i första utslagningsomgången

Tvåorna i de seedande poolgrupperna skall vid första utslagningsomgången placeras så
att de inte möter en vinnare ur en annan seedad poolgrupp (se bilaga).

1.5.3

Seedning

Föregående års fyra bäst placerade skall lottas in så att de kan mötas i semifinal med
1:an mot 4:an och 2:an mot 3:an. Som 4:a individuellt räknas den som förlorade mot 2:an
i sin semifinal. Om någon av de fyra bäst placerade uteblir flyttas 5:an (den som förlorade
mot 1:an i sin kvartsfinal) upp o.s.v.

1.5.4

Fyra tävlande/lag pool

a. Om antalet tävlande/lag inte medger tre tävlande/lag per pool ska fyra tävlande/lag
bilda en pool.
b. Även i fyra tävlande/lag pool skall alla möta alla och matchordningen blir som följer:
- Match 1: tävlande/lag 1 - tävlande/lag 2,
- Match 2: tävlande/lag 3 - tävlande/lag 2,
- Match 3: tävlande/lag 3 - tävlande/lag 4,
- Match 4: tävlande/lag 1 - tävlande/lag 4,
- Match 5: tävlande/lag 1 - tävlande/lag 3,
- Match 6: tävlande/lag 2 - tävlande/lag 4.
c.

Två tävlande/lag går vidare från varje pool.
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2 Skyldigheter
2.1

Arrangörens skyldigheter

Som grundprincip är arrangören skyldig att med alla till buds stående medel försäkra sig
om att tävlingen förbereds, genomförs och uppföljs på ett för kendons fortsatta utveckling
optimalt sätt. Det åligger arrangören att:
a. I detalj följa SB&K:s kendosektions tävlingsbestämmelser.
b. Välja bästa möjliga lokal och tidpunkt för tävlingen.
c.

I god tid utlysa tävlingen och senast sex veckor före tävlingen skicka inbjudan till
föreningarnas kontaktpersoner samt kendosektionens kendoansvarige.

d. I god tid försäkra sig om tillräckligt antal tävlingsdomare och funktionärer.
e. Tillhandahålla lottningen för tävlande och publik, detta i form av ett tryckt program
med kommentarer om regler samt ett stort lottningsschema på en vägg i
tävlingslokalen.
f.

Införskaffa RFs mästerskapstecken för SM (som beställs via förbundets kansli) och
övriga medaljer/priser.

g. Markera tävlingsytorna på ett sådant sätt att linjerna ej kan förväxlas med redan
befintliga markeringar, och att tillse att golvets standard är sådant att riskerna för
skador minimeras.
h. Kontrollera shinaier för tävlingen. Godkända shinaier skall markeras på ett tydligt sätt.
i.

Kontrollera att samtliga tävlande innehar Budopass.

j.

Tillhandahålla all den materiel som behövs för tävlingens genomförande. OBS!
Sjukvårdslåda obligatoriskt.

k.

Snarast efter tävlingen meddela resultaten till:
- SB&K:s kansli genom dess informatör,
- lokal massmedia.

2.1.1

Funktionärer

a. Arrangören skall utse en tävlingsansvarig, domaransvarig och en sjukvårdsansvarig.
b. Informera samtliga berörda domare inför tävlingen.
c.

Inför tävlingsstart skall funktionärer för registrering, tare-märkning och shinai-kontroll
finnas tillgänglig.

d. Varje tävlingsbana skall ha minst följande funktionärer:
- Banchef/Speaker (1 person),
- Protokollförare (1 person),
- Tidtagare (1 person),
- Bandpåsättare (1 personer),
- Resultatskrivare (1 person).
e. Banchef ansvarar för att rätt match går på den aktuella banan samt annonserar ut
kommande matcher.
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f.

Protokollförare ansvarar för att hålla reda på antal poäng, träfftyp (men, kote, do ,
tsuki), antal hansoku samt att matchresultaten protokollförs korrekt.

g. Tidtagaren ansvarar för tidtagning under matchen.
h. Bandpåsättare hjälper till med att sätta på rätt tävlingsband på de tävlande.
i.

Resultatskrivaren ansvarar för att matchresultat noteras på lottningsträdet omedelbart
efter genomförd match.

2.1.2

Tävlingshallen

a. Tävlingshallen skall ha plats för minst två tävlingsbanor.
b. Varje tävlingsbana skall vara kvadratisk eller rektangulär med en sidolängd mellan 9
och 11 meter inklusive sidolinjernas bredd.
c.

Sidolinjerna skall ha en färg som inte förväxlar dem med redan befintliga markeringar
och ha en bredd mellan 5 och10 cm.

d. Varje bana skall vara utrustad med ett bord med plats för banfunktionärerna. Detta
bord skall vara placerad så att huvuddomaren (Shushin) är vänd mot bordet vid
matchstart.
e. Lottningsschema med resultat skall finnas på central plats i hallen så att tävlande kan
följa tävlingen. Härvid rekommenderas att den placeras så att även åskådarna kan
följa tävlingen.

2.2

Tävlandes skyldigheter

a. Tävlande och ledare (icke-tävlande föreningsrepresentanter) är skyldiga att känna till
och följa SB&K:s tävlingsbestämmelser för kendo (detta dokument), IKF:s
tävlingsregler, RF:s stadgar (särskilt 13 kap och 14 kap), SB&K:s stadgar (särskilt 10
kap), samt Idrottens dopingreglemente.
b. Tävlande är skyldiga att själva hålla reda på tid och plats för sina matcher.
c.

Tävlande som ej befinner sig på plats inom en minut efter det tredje utropet kan
diskvalificeras.

d. Vid prisutdelning skall den tävlande ta emot priset iklädd gi, hakama, do och tare.
e. Uteblivande från tävling (WO) skall meddelas arrangören i god tid före tävlingsstart.
f.

Inbetalda avgifter återbetalas ej.

g. Att lämna WO utan giltiga skäl kan ge maximalt 2 års avstängning från all idrottslig
verksamhet om förbundet eller arrangören anmäler händelsen till det av
förbundsstyrelsen utsett organ i enlighet med RF:s stadgar 14 kap.

8

2.3

Domarnas skyldigheter

Domarna skall:
a. Känna till och följa SB&K:s tävlingsbestämmelser för kendo (detta dokument), IKF:s
tävlingsregler, RF:s stadgar (särskilt 13 kap och 14 kap), SB&K:s stadgar (särskilt 10
kap), samt Idrottens dopingreglemente.
b. Under hela tävlingen vara observanta på de tävlande för att rättvist kunna utdöma ett
fighting spirit-pris.
c.

I förekommande fall följa de speciella regler som stipulerats av domaransvarig inför
tävlingen.

Domaransvarig skall:
a. Inför tävlingen hålla en genomgång med domarna, och klargöra eventuella tillägg till
gällande domarbestämmelser.
b. Upprätta ett domarschema som skall delges samtliga domare före tävlingen.
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3 Tävlingsregler
Tävlingsregler skall följa ”The Regulation of Kendo Shiai and Shinpan, International
Kendo Federation March 23, 2000” med följande förtydliganden och kompletteringar.

3.1

Allmänt

a. Grundomgången i tävlingen skall avgöras i tre-manna/lag pool-system där de två
bästa går vidare.
b. Fyra-manna/lag pool-system får användas för att få ihop pool-systemet, och även där
ska de två bästa gå vidare till utslagningsomgångarna.

3.2

Matchlängd

a. Alla matcher skall vara 5 minuter.
b. Matchtiden får dock förkortas till 3 minuter om tävlingarna ej kan genomföras inom
rimlig tid. Semifinal- och finalmatcherna skall dock alltid vara 5 minuter.
c.

Ommatch samt förlängning (encho) skall vara utan tidsbegränsning.

3.3

Utse vinnare i poolsystem

Vinnare i en pool utses efter följande princip:
a. Individuellt: Först räknas antalet vunna matcher, därefter antalet tagna poäng. Är
ställningen fortfarande lika sker ommatch.
b. Lag: Först antalet vunna lagmatcher, därefter antalet vunna individuella matcher och
därefter antalet tagna poäng. Är ställningen fortfarande lika sker en individuell
ommatch mellan en representant vardera för de berörda lagen.
c.

Samtliga ommatcher avgörs genom ipponshobu.

3.4

Klädsel och utrustning

a. Vid tävling skall korrekt klädsel och utrustning användas.
b. Klädsel består av kendo-gi och hakama.
c.

Utrustning består av men, kote, do, och tare.

d. Shinai ska uppfylla de krav som ställs i IKF med hänsyn till vikt och längd enligt
nedan.
i. Senior, herr: Vikt: ≥ 510 gram, Längd: ≤ 120 cm.
ii.

Senior, dam: Vikt: ≥ 440 gram, Längd: ≤ 120 cm.

iii. Junior, herr: Vikt: ≥ 480 gram, Längd: ≤ 117 cm.
iv. Junior, dam: Vikt: ≥ 420 gram, Längd: ≤ 117 cm.
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e. Föreningstillhörighet skall visas på zekken. Inga andra namn eller symboler än
personnamn och föreningsnamn/symbol får visas på zekken.
f.

Den tävlande skall se till att klädseln är hel och ren samt utrustningen är utan skador
som kan leda till skador hos den tävlande eller dess motståndare.

g. Extra skydd/stöd får användas om det inte stör motståndaren. Det vill säga vanliga
armbågs-, knä-, fotleds-, häl- och fotskydd får normalt användas.
h. Inför tävling skall den tävlande begära muntligt tillstånd hos domaransvarige för att
använda skydd utöver det som beskrivs under (g).

11

4 Förkortningar
SB&K Svenska Budo & Kampsportsförbundet
RF

Riksidrottsförbundet

IKF

International Kendo Federation

EKF

European Kendo Federation

© 2006 Kendosektionen i Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K).
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