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Kendon SM-kilpailut 2016 Kuopio 
26.-27.11.2016 

Kuopion Kendoseura järjestää vuoden 2016 kendon SM-kilpailut marraskuun viimeisenä viikonloppuna 26.-
27.11. Ensimmäistä kertaa saman viikonlopun aikana otellaan sekä joukkueiden että yksilöiden 
suomenmestaruudesta. Toivotamme kendokat ympäri Suomen tervetulleiksi kisaamaan hyvällä hengellä ja 
kovalla tsempillä! Muista seuroista kaivataan paikalle väkeä myös tuomari- ja toimitsijatehtäviin. 

Kilpailusarjat 

Yksilösarjat (la 26.11) 

 Taitokilpailu (ilman bogua, hakama ja keikogi), juniorit 7-17-vuotiaat 

 Ottelu, juniorit 12-14-vuotiaat 

 Ottelu, juniorit 15-17-vuotiaat 

Huom! Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla alle 18-vuotiailla tulee olla oman seuransa ohjaajan lupa osallistua 
kilpailuun.  Ohjaajien tulee harkita tarkkaan, osallistuuko juniori bogullisien vai boguttomien sarjaan. Sama 
juniori EI voi osallistua sekä boguttomien että bogullisten sarjaan. Juniorisarjoissa ei ole tasorajoja. 

 Naiset 
o Ei vyöarvorajaa, alle 3.kyu osallistujat tasataan alkulohkoihin 

 Miehet 
o Ei vyöarvorajaa, alle 1.kyu osallistujat tasataan alkulohkoihin 

Mainitulla alkulohkojen tasaamisella varmistetaan, että osallistujat ovat kaikissa alkulohkoissa 
mahdollisimman tasavertaisessa asemassa. 

Joukkuekilpailu (su 27.11.) 

Viiden hengen joukkueet. Jokaista ottelijaa koskevat vaatimukset 

 18 vuotta, vähintään 6.kyu TAI 

 16-17 vuotta, vähintään 3.kyu 

Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös esittää toiveen mahdolliseen sekajoukkueeseen pääsystä tai 
täydennyspelaajasta.  
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Aikataulu 

Lauantai 26.11.: 

12:00-13:00 Shinai-check 
13:00 Järjestäytyminen ja kilpailupäivän avaus 
13:15-14:00 Juniorien sarjat ja palkintojenjako 
14:00-16:00 Naisten sarja 
16:00-18:00 Miesten sarja 
~18:15 Palkintojenjako 
19:00 Suomen Kendoseurojen Keskusliiton syyskokous 

Sunnuntai 27.11.: 

09:00-10:00 Shinai-check 
10:00 Järjestäytyminen ja kilpailupäivän avaus 
10:15-16:00 Joukkuekilpailu ja palkintojenjako 

Aikataulu on vain suuntaa antava. Lauantaina seuraava sarjaa aloitetaan mahdollisimman nopeasti 
edellisen päätyttyä. 

Paikka 

Kilpailut ja lauantai-sunnuntai-yön majoitus: Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2, Kuopio. Kartta: 

http://maps.google.fi/maps?q=mutkankatu+2&oe=utf-
8&ie=UTF8&hl=fi&hq=&hnear=Mutkankatu+2,+70780+Kuopio&z=15 

Majoitus 

Osallistujilla on mahdollisuus majoittua Aurinkorinteen koululla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. 
Majoituksesta peritään erillismaksu 10 e/hlö. Omat makuualustat ja makuupussit mukaan. 

Maksut 

 Joukkuekilpailu: 60 euroa/joukkue. 

 Juniorien yksilösarjat: 20 euroa/hlö. 

 Aikuisten yksilösarjat: 30 euroa/hlö. 

 Tuomarit ja toimitsijat: maksuton. 

 Maksaminen etukäteen tilille kootusti seuroittain ilmoittautumisen jälkeen annettavien ohjeiden 
mukaan. 

  

http://maps.google.fi/maps?q=mutkankatu+2&oe=utf-8&ie=UTF8&hl=fi&hq=&hnear=Mutkankatu+2,+70780+Kuopio&z=15
http://maps.google.fi/maps?q=mutkankatu+2&oe=utf-8&ie=UTF8&hl=fi&hq=&hnear=Mutkankatu+2,+70780+Kuopio&z=15
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Ilmoittautumiset 

Ilmoittautumiset allaolevien lomakkeiden kautta viimeistään ke 16.11. 

Jokainen ottelija (myös vain joukkuekilpailuun tuleva), tuomari ja toimitsija ilmoittautuu itse seuraavan 
lomakkeen kautta: 

https://goo.gl/forms/fTAp9MqFsOp2xdyi1 

Yksi edustaja jokaista joukkuetta kohden ilmoittaa joukkueen erillisen lomakkeen kautta: 

https://goo.gl/forms/dWCX8xzrAxfCjdj12 

Lisätietoja 

Joonas Happonen 
Puheenjohtaja 
Kuopion Kendoseura 
Puh: 050-5544620 
joonas.happ@gmail.com 

Helene Vanninen 
Ilmoittautumisvastaava 
Puh: 044-3810478 
helene.vanninen@gmail.com 

Sami Hyvönen 
Kilpailutoimikunnan jäsen 
Puh: 050-5147519 
smhyvone@gmail.com 
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