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INBJUDAN TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN VETERANER 

Arrangör: Staffanstorps Judoklubb. 

Datum: Lördagen den 12 November 

Plats: Staffanshallen, Hagalidsvägen i Staffanstorp 

Invägning: 11/11 Klockan 18:30 - 22:00, Scandic Star Lund, Glimmervägen 5. Bastu finns på Hotellet. 

Tävlingsstart: Klockan 9:30 

Startavgift: 400 kr Staffanstorps Judoklubb kommer att fakturera respektive klubb. 

Kategorier: Herrar:  M12  30-39 år  -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 Herrar:  M34  40-49 år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 Herrar:  M56  50-59 år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 Herrar:  M78  60-     år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

 Damer:  F12  30-39 år -48, -52, -57, -63, -70, -78. +78 kg 
 Damer:  F34  40-49 år -48, -52, -57, -63, -70, -78. +78 kg 
 Damer:  F56  50-59 år -48, -52, -57, -63, -70, -78. +78 kg 
 Damer:  F78  60-     år -48, -52, -57, -63, -70, -78. +78 kg 

 

Matchtid 3 min + eventuell golden score 

 Lägst 3 kyu för deltagande.  

 Tävlingsregler enligt IJF’s Tävlingsregler och SJF’s tävlingsbestämmelser TB. 

 Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under 3 st.) 

 Försäkring enligt Svenska Judoförbundets avtal med Chartis Europé SA försäkring 

 För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift. 

Dubblering:  Samma dag kommer SydCup att arrangerar där finns även veteranklasser.  

Anmälan Senast fredagen den 4 November 2016 

 Jan Wiberg   jan.g.wiberg@gmail.com 
 Domarringen 13   mobil. +46 731483750 
 245 41 Staffanstorp 
  

 Anmälan på:  http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php   länk: Anmälan 
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Hotell SCANDIC STAR LUND adress: Glimmervägen 5 LUND. Boka hotellrum ring 08-51751700, uppge 

bokningskod ” STA111116_001” betalsätt uppges vid bokningstillfället. Ni behöver även uppge 

kortnummer vid bokningstillfället som garanti och/ eller betalning för bokningen. Alternativt 

betalsätt är bankinbetalning. För grupper ska namnlista skickas till hotellet senast 14 dagar innan 

ankomst till meeting.starlund@scandichotels.com. 

 Priser: Enkelrum 610:- ,Dubbelrum 710:-, Trippelrum 910:-, Fyrbäddsrum 1110:- 

 

Övrigt Anmäld deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på 

Staffanstorps Judoklubbs samt Svenska Judoförbundets hemsidor. 

 

Kiosk kommer att finnas med sedvanligt sortiment och något att äta. 

 

Mer information kommer på http://www.staffanstorpsjudo.se 

 


