KADETTER • JUNIORER • SENIORER • VETERANER
10–11 JUNI 2017

DATUM & PLATS

Lördag 10 juni 2017, Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm

INVÄGNING

Fredag 9 juni kl 19.00–21.00 (inofficiell invägning 18.00–19:00).
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

TÄVLINGSSTART

Kl 10.00

ANMÄLAN

Anmälan senast den 10 maj http://judoshiai.fi/sm2017kadett
Anmälningssidan öppnar den 1 februari.
För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift.

STARTAVGIFT

300 kr/deltagare. Startavgift (samt eventuell hotellkostnad) faktureras
klubbvis i samband med anmälan. Meddela fakturaadress till
sjk@stockholmsjudoklubb.se

KATEGORI

Flickor U18 födda: 2002–2000 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Pojkar U18 födda: 2002–2000 -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg

DISPENSER

Tävlande som önskar tävla men inte uppfyller ålderskrav ska söka
dispens hos TU.

REGLER

Enligt IJF och SJF:s Tävlingsbestämmelser.
OBS! Blå och vit dräkt obligatorisk. Dräktkontroll sker inför varje match.
Matchtid 3 min + eventuell golden score. Lägst 3 kyu för deltagande.
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under
3 personer).

INFORMATION

Startlistor, tidsschema, tävlande och domare kommer att publiceras
under SM-sidan på www.judo.se och www.judosm.se

FÖRSÄKRING

SJF:s gruppförsäkring för svenska judoklubbar.

ÖVRIGT

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och
videoupptagning kan publiceras i media samt i digitala kanaler.

TÄVLINGSLEDNING

Sofie Björklund, tävlingsansvarig, sofie.bjorklund@judo.se
Frågor: Ulf Lindblom, 073-874 99 58
ulf.lindblom@stockholmsjudoklubb.se

LOGI

Nordic Choice Hotels som officiell partner erbjuder logi till specialpris.
Bokas klubbvis via Stockholms Judoklubb: Jonas Maxlin,
jonas.maxlin@stockholmsjudoklubb.se senast 9 april 2017.*
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Pris enkelrum: 1 055 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 255 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 355 kr inkl. moms
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Pris enkelrum: 895 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 095 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 195 kr inkl. moms
I priserna ovan ingår frukostbuffé. Incheckning tidigast 16.00,
utcheckning senast 12.00.

ARRANGÖR

Stockholms Judoklubb

*Hotellsituationen i början på juni i Stockholm är pressad, därför behöver bokningarna
komma så tidigt. Vi har däremot lyckats förhandla fram bra pris på hotellen.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN FÖR KADETTER

DATUM & PLATS

Söndag 11 jun 2017, Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm

INVÄGNING

Lördag den 10 juni kl 19.00–21.00 (inofficiell invägning 18.00–19.00). Plats:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

TÄVLINGSSTART

Kl 10.00

ANMÄLAN

Anmälan senast den 10 maj http://judoshiai.fi/sm2017junior
Anmälningssidan öppnar den 1 februari.
För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift.

STARTAVGIFT

300 kr/deltagare. Startavgift (samt eventuell hotellkostnad) faktureras
klubbvis i samband med anmälan. Meddela fakturaadress till
sjk@stockholmsjudoklubb.se

KATEGORI

Damer U21 födda: 1999–1997 -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Herrar U21 1999–1997 -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

REGLER

Enligt IJF och SJF:s Tävlingsbestämmelser.
OBS! Blå och vit dräkt obligatorisk. Dräktkontroll sker inför varje match.
Matchtid 4 min + eventuell golden score. Lägst 3 kyu för deltagande
damer, lägst 2 kyu deltagande herrar.
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under
3 personer).

INFORMATION

Startlistor, tidsschema, tävlande och domare kommer att publiceras
under SM-sidan på www.judo.se och www.judosm.se

FÖRSÄKRING

SJF:s gruppförsäkring för svenska judoklubbar.

ÖVRIGT

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och
videoupptagning kan publiceras i media samt i digitala kanaler.

TÄVLINGSLEDNING

Sofie Björklund, tävlingsansvarig, sofie.bjorklund@judo.se
Frågor: Ulf Lindblom, 073-874 99 58
ulf.lindblom@stockholmsjudoklubb.se

LOGI

Nordic Choice Hotels som officiell partner erbjuder logi till specialpris.
Bokas klubbvis via Stockholms Judoklubb: Jonas Maxlin,
jonas.maxlin@stockholmsjudoklubb.se senast 9 april 2017.*
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Pris enkelrum: 1 055 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 255 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 355 kr inkl. moms
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Pris enkelrum: 895 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 095 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 195 kr inkl. moms
I priserna ovan ingår frukostbuffé. Incheckning tidigast 16.00,
utcheckning senast 12.00.

ARRANGÖR

Stockholms Judoklubb

*Hotellsituationen i början på juni i Stockholm är pressad, därför behöver bokningarna
komma så tidigt. Vi har däremot lyckats förhandla fram bra pris på hotellen.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN FÖR JUNIORER

DATUM & PLATS

Lördag 10 juni 2017, Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm

INVÄGNING

Fredag 9 juni kl 19.00–21.00 (inofficiell invägning 18.00–19:00). Plats:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

TÄVLINGSSTART

Kl 10.00

ANMÄLAN

Anmälan senast den 10 maj http://judoshiai.fi/sm2017senior
Anmälningssidan öppnar den 1 februari.
För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift.

STARTAVGIFT

400 kr/deltagare. Startavgift (samt eventuell hotellkostnad) faktureras
klubbvis i samband med anmälan. Meddela fakturaadress till
sjk@stockholmsjudoklubb.se

KATEGORI

Damer (födda -2000) -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Herrar (födda -2000) -60, -66, -73,- 81, -90, -100, +100 kg

REGLER

Enligt IJF och SJF:s Tävlingsbestämmelser.
OBS! Blå och vit dräkt obligatorisk. Dräktkontroll sker inför varje match.
Matchtid 4 min + eventuell golden score. Lägst 3 kyu för deltagande
damer, lägst 2 kyu deltagande herrar.
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under
3 personer).

INFORMATION

Startlistor, tidsschema, tävlande och domare kommer att publiceras
under SM-sidan på www.judo.se och www.judosm.se

FÖRSÄKRING

SJF:s gruppförsäkring för svenska judoklubbar.

ÖVRIGT

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och
videoupptagning kan publiceras i media samt i digitala kanaler.

TÄVLINGSLEDNING

Sofie Björklund, tävlingsansvarig, sofie.bjorklund@judo.se
Frågor: Ulf Lindblom, 073-874 99 58
ulf.lindblom@stockholmsjudoklubb.se

LOGI

Nordic Choice Hotels som officiell partner erbjuder logi till specialpris.
Bokas klubbvis via Stockholms Judoklubb: Jonas Maxlin,
jonas.maxlin@stockholmsjudoklubb.se senast 9 april 2017.*
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Pris enkelrum: 1 055 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 255 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 355 kr inkl. moms
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Pris enkelrum: 895 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 095 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 195 kr inkl. moms
I priserna ovan ingår frukostbuffé. Incheckning tidigast 16.00,
utcheckning senast 12.00.

ARRANGÖR

Stockholms Judoklubb

*Hotellsituationen i början på juni i Stockholm är pressad, därför behöver bokningarna
komma så tidigt. Vi har däremot lyckats förhandla fram bra pris på hotellen.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN FÖR SENIORER

DATUM & PLATS

Söndag 11 juni 2017, Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm

INVÄGNING

Lördag den 10 juni kl 19.00–21.00 (inofficiell invägning 18.00–19.00). Plats:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

TÄVLINGSSTART

Kl 10.00

ANMÄLAN

Anmälan senast den 10 maj http://judoshiai.fi/sm2017veteran
Anmälningssidan öppnar den 1 februari.
För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift.

STARTAVGIFT

400 kr/deltagare. Startavgift (samt eventuell hotellkostnad) faktureras
klubbvis i samband med anmälan. Meddela fakturaadress till
sjk@stockholmsjudoklubb.se

KATEGORI

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
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

REGLER

Enligt IJF och SJF:s Tävlingsbestämmelser.
OBS! Blå och vit dräkt obligatorisk. Dräktkontroll sker inför varje match.
Matchtid 3 min + eventuell golden score. Lägst 3 kyu för deltagande.
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare (under
3 personer).

INFORMATION

Startlistor, tidsschema, tävlande och domare kommer att publiceras
under SM-sidan på www.judo.se och www.judosm.se

FÖRSÄKRING

SJF:s gruppförsäkring för svenska judoklubbar.

ÖVRIGT

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och
videoupptagning kan publiceras i media samt i digitala kanaler.

TÄVLINGSLEDNING

Sofie Björklund, tävlingsansvarig, sofie.bjorklund@judo.se
Frågor: Ulf Lindblom, 073-874 99 58
ulf.lindblom@stockholmsjudoklubb.se

LOGI

Nordic Choice Hotels som officiell partner erbjuder logi till specialpris.
Bokas klubbvis via Stockholms Judoklubb: Jonas Maxlin,
jonas.maxlin@stockholmsjudoklubb.se senast 9 april 2017.*
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Pris enkelrum: 1 055 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 255 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 355 kr inkl. moms
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Pris enkelrum: 895 kr inkl. moms
Pris dubbelrum: 1 095 kr inkl. moms
Pris trippel (med extrasäng): 1 195 kr inkl. moms
I priserna ovan ingår frukostbuffé. Incheckning tidigast 16.00,
utcheckning senast 12.00.

ARRANGÖR

Stockholms Judoklubb

*Hotellsituationen i början på juni i Stockholm är pressad, därför behöver bokningarna
komma så tidigt. Vi har däremot lyckats förhandla fram bra pris på hotellen.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN FÖR VETERANER

