
Domarfortbildning 13 december 

SundsvallsCup 2-2019   
Dagen-efter-läger 15 december 

 

 

Barn – nybörjare – ne waza tävling – elit – juniorer - veteraner – ungdom 
 

Extrapris på 3000 kr till bästa gästande klubb enligt JudoShiai-rankingen! 
          

Datum: Lördag 14 december 

Plats:  Judohallen, Björneborgsgatan 25, Sundsvall 
          

Invägning: Fredag 13 dec  20.00-22.00 BARA u18 och äldre  

Lördag, 14 dec  kl 11.00-12.00   u18, u21, damer, herrar & veteraner samt ne-waza-klassen          

OBS! Ingen invägning för barn & ungdom till och med u15.  
Vi lotter in efter anmäld vikt! OBS! u15 ungdomar som vill starta i u18 måste väga in! 
Eftersom vi inte väger in till med u15 utan lottar in efter anmäld vikt så är det viktigt att ni    
meddela eventuella strykningar. Gäller även om någon saknas vid avresan på morgonen. 
Anmäler ni strykning i förväg gör ni det via e-post till info@judosundsvall.com. På själva tävlingsdagen via 
telefon första hand till 060-66 50 88 eller i nödfall till 070-646 60 13 

 

Tävlingsstart: Klockan 10.00        Matchordning: u9>u11> u13> u15> u18> u21> seniorer> veteraner. 
             

Startavgift: 200 kr/start för u13 och uppåt sätts in samtidigt med anmälan på Judo Sundsvalls BG 858-0458 

Efteranmälan mot dubbel avgift. Varje klubb skall betala avgiften för samtliga sina anmälda i förväg!  
Startavgiften för judoka som stryks efter sista anmälningsdatum återbetalas ej.   

           
 

 

Prisutdelning: Vi kommer att ha flera mindre prisutdelningar under hela dagen 
              

Anmälan: Senast söndag den, 8 dec kl. 24.00 http://www.judoshiai.fi/sundsvallscup/  
Dubbelstart är tillåtet för u18 i u21, för u21 i seniorer samt veteraner i seniorer. 
Svenska deltagare i u13 som vill dubbelstarta i u15 eller u15 i u18 behöver ha dispens från Judoförbundet 
 
              

Logi:   Övernattning i Judohallen kostar 100 kr person och natt inkl. frukost.  
Anmäl och betala i samband med anmälan 
 

Regler:  SJF´s tävlingsbestämmelser med undantag för fasta viktklasser 
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser/kategorier med för få deltagare   
 

System:    Pool, alla får minst 2, oftast fler matcher 
              

Övrigt: Anmälda deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på och JS 
hemsidor www.judosundsvall.com och www.facebook.com/judosundsvall  
Tävlingen kommer även att streamas. 

  Dagen efter tävlingen har vi ett miniläger med valfri teknik eller randoriträning. Inbjudan 
     

 

INFO: Wolfgang Biedron 070-646 60 13   info@judosundsvall.com    Tävlingshallen: 060-66 50 88   
 

 

 

 

Åldersklasser: 

Flickor & pojkar U 9 (födda 11-12) 

Flickor & pojkar U11 (födda 09-10)   

Flickor & pojkar U13 (födda 07-08)  

Flickor & pojkar U15 (födda 05-06)   

Flickor & pojkar U18 (födda 02-04)   

Damer & herrar U21 (födda 99-01)   

Damer  & herrar (födda 02 el. före) 

Veteraner (födda 89 eller före) 

Kategorier: 

De tävlande delas in efter ålder, vikt och tävlingsvana 

Nivå 1 nybörjare = Har (nästan) aldrig tävlat. 

Nivå 2 avancerade = Har tävlat några gånger. 

Nivå 3 elit = Rutinerade judoka. 

U 9, U11, u13 o u15 tävlar utan arm och halslås  

Vi har en egen ne waza kategori från 15 år 
Veteraner delas in i klasser efter vikt och ålder enligt principen 10 år/10 kg 
skillnad. Vi försöker även här i störst möjliga mån att dela in efter nivå 
 

www.wolfgangsjudo.se har försäljning av judodräkter, bälte, väskor, t-shirt, mjukdjur mm i Judohallen 

SundsvallsCupen                     

en bra terminsavslutning 

för hela klubben. 
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