
Kristianstad Judo Open 
fd Sydcupen 1 

Datum: Lördagen den 4 februari 2017 

Plats: Kristianstad Arena, Västra Storgatan 69 

Invägning: 4 februari, kl 07:00 – 09:00 

Tävlingsstart: Kl 10:00. 

Startavgift: 200 kr per tävlande och kategori. 

Kategorier: Flickor U13* 11-12år -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg 

Pojkar  U13* 11-12år  -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg 

Flickor  U15* 13-14 år -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg 

Pojkar U15* 13-14 år -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 Kg 

Flickor U18 (cadets) 15-17 år -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg 

Pojkar U18 (cadets) 15-17 år -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg 

Damer U21 (junior) 17-20 år -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 

Herrar U21 (junior) 17-20 år -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 

Damer Senior 17- år -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 

Herrar Senior 17- år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 

 

Damer  Veteran F12  30-39 år  -57, -63, +63  (justeras efter behov) 

Herrar  Veteran M12  30-39 år  -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov) 

Damer  Veteran F34  40-49 år  -57, -63, +63 (justeras efter behov) 

Herrar  Veteran M34  40-49 år  -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov) 

Damer  Veteran F56 50-59 år  -57, -63, +63 (justeras efter behov) 

Herrar  Veteran M56  50-59 år  -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov) 

 

U13* Matchtid 3 min  Ej Arm och Halslås. 

U15* Matchtid 3 min  Ej Arm och Halslås 

U18 Matchtid 4 min 

U21 Matchtid 4 min 

Seniorer Matchtid  Herrar 5 min, Damer 4 min. 

Veteran  Matchtid 3 min 

 

Tävlingsregler:  Enligt SJFs tävlingsbestämmelser (TB)  

 Lägst 4 kyu för deltagande. 

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

 

Dubblering:  Regler för dubblering enligt TB, se www.judo.se/verksamhet/tavling/ 

 Tävlande i U13 och U15 som vill dubblera måste söka dispens hos tu@judo.se. 

 U18 får dubbla till U21 och U21 får dubbla till Senior. 

 

Anmälan: Senast fredagen den 27 januari  

 Anmälan på: http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php   

 

Betalning:  Efter sista anmälningsdag kommer faktura att gå ut till anmäld klubb för betalning innan 

tävlingsdagen. De anmälningar som kommer in efter sista datum faktureras med dubbel 

avgift i enlighet med TB. Strykning på tävlingsdagen berättigar inte till återbetalning av 

anmälningsavgift. 

http://www.judo.se/verksamhet/tavling/
http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php


 

Försäkring:  Genom AIG Europe försäkring (Svenska Klubbar). 

Tävlingsledare: Patrik Lindblom mobil +46 (0)768-890 383 ordforande@kristianstadjudo.se  

Ass tävlingsledare: Stefan Grimsholm mobil +46 (0)738-283 200 lokal@kristianstadjudo.se  

 

Övrigt:  Arrangören uppskattar om deltagarna kommer så tidigt som möjligt till invägningen. 

 

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

 

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

Kristianstad judoklubb, JudoSyds samt Svenska Judoförbundets hemsidor och sociala 

medier.  

 

 Mer information finns på www.kristianstadjudo.se 
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