Drakstadens Judo Cup 2017
(fd Norrcup)
Datum:

Lördag, 25 februari 2017

Plats:

Nya Judohallen, Björneborgsgatan 25, 854 60 Sundsvall, 060-66 50 88

Invägning:

Fredag, 24 februari kl 20.00-22.00
Lördag, 25 februari kl 07.30-09.00 (Seniorer även 12:00-12:30)

Tävlingsstart: Klockan 10.00

Vi startar med u13

Startavgift:

150 kr/start sätts in samtidigt med anmälan på Judo Sundsvalls BG 858-0458
Efteranmälan är möjligt mot dubbel avgift.
Varje klubb betalar avgiften före samtliga anmälda i förväg.
Startavgiften för Judoka som stryks efter sista anmälningsdatum återbetalas ej.

Kategorier:

Flickor & pojkar u11
Flickor U13 10-12år
Pojkar U13 10-12år
Flickor U15 13-14 år
Pojkar U15 13-14 år
Flickor U18 15-17 år
Pojkar U18 15-17 år
Damer U21 16-20 år
Herrar U21 17-20 år
Damer Senior 17- år
Herrar Senior 17- år
Veteraner

Indelning i klasser om3-4 efter vikt. Alla får medalj
-28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg
utan arm/ halslås
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg
utan arm/ halslås
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg
utan arm/ halslås
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 Kg utan arm/ halslås
-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg
-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg
Åldersklasser och vikter beroende på anmälningar

Matchtider: u13 & U15 3 min. U18 & U21 4 min. Seniorer Herrar 5 min, Damer 4 min. Veteraner 3 min
Anmälan:

Senast fredag den 17 februari, endast via nätet på http://www.judoshiai.fi/se
OBS! Endast klubbar kan anmäla, ej enskilda individer
Dubbelstart är tillåtet för u18 i u21, för u21 i seniorer samt för veteraner i seniorer

Logi:

Övernattning i Judohallen kostar 100 kr person och natt inklusive frukost. Anmäl och betala i samband
med tävlingsanmälan

Regler:

Enligt SJFs tävlingsbestämmelser (TB) Lägst 4 kyu för deltagande för u18 och uppåt
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 (svenska klubbar).

System:

Pool eller direkt återkval

Övrigt:

Anmälda deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på SJF:s
och JS hemsidor www.judo.se, www.judosundsvall.com och www.facebook.com/judosundsvall

Info:

Judo Sundsvall 060-66 60 88, Wolfgang Biedron 070-646 60 13, info@judosundsvall.com
Välkomna

Judo Sundsvall

