XXIII. Nyílt Masters Judo Magyar Bajnokság
2022. május 7. szombat
Az esemény a verseny időpontjában Magyarországon érvényben levő aktuális járványügyi előírások
figyelembevételével kerül megrendezésre!
A Magyar Judomesterek Clubja SE rendezésében 2022-ben sor kerül a XXIII. Nyílt Masters Judo Magyar
Bajnokságra. A bajnokság nyílt, vagyis külföldi résztvevői is lesznek. Azok a sportolók vehetnék részt,
férfiaknál, nőknél egyaránt, akik ez évben 30 évesek vagy idősebbek, ahogy ezt az EJU és az IJF
versenyszabályzata előírja. Nem indulhatnak 1. osztályú Magyar Bajnokság I-III. helyezettjei, valamint az EJU
naptárban szereplő hivatalos „A” és „B” versenyek résztvevői.
Kategória:
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Születési idő:
1992-1988
1987-1983
1982-1978
1977-1973
1972-1968
1967-1963
1962-1958
1957-1953
1952-

Súlycsoportok és küzdelmi idő (Férfiak):
66-73-81-90-100+100
3,5 min
66-73-81-90-100+100
3,5 min
66-73-81-90-100+100
3 min
66-73-81-90-100+100
3 min
66-73-81-90-100+100
2,5 min
66-73-81-90-100+100
2,5 min
66-73-81-90-100+100
2 min
66-73-81-90-100+100
2 min
66-73-81-90-100+100
2 min

Kategória:
F1
F2
F3
F4

Születési idő:
1992-1988
1987-1983
1982-1978
1977-

Súlycsoportok és küzdelmi idő (Nők):
52-57-63-70-78+78
3 min
52-57-63-70-78+78
2,5 min
52-57-63-70-78+78
2,5 min
52-57-63-70-78+78
2 min

Figyelem:
A rendezőség a súlycsoport-összevonás lehetőségének jogát fenntartja kevés induló esetén. Egy
súlycsoport küzdelmeinek önálló megrendezéséhez legalább 3 fő szükséges. ’Golden score’ küzdelmek
maximális ideje megegyezik a normál küzdelem idejével. A díjakat a teljes verseny lebonyolítása után az
eredményhirdetéskor, kizárólag személyesen lehet átvenni.
Rendező:
Tel:
E-mail:

Magyar Judomesterek Clubja SE
06-1-3145-198 Mobil: 06-30-9502-875
hungarianmastersjudoclub@gmail.com

NEVEZÉSI DÍJAK
Magyar állampolgároknak, érvényes MJSZ igazolvánnyal:
Előzetes nevezéssel, helyszínen fizetendő nevezési díj: 5.000 Ft/fő
Helyszíni nevezéssel, helyszínen fizetendő nevezési díj: 6.000 Ft/fő
Külföldieknek:
Előzetes nevezéssel, helyszínen fizetendő nevezési díj: 40 EUR/fő
Helyszíni nevezéssel, helyszínen fizetendő nevezési díj: 50 EUR/fő
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Az előzetes nevezés határideje 2022. április 25. Az ezután érkezett nevezéseket helyszíni nevezésnek fogjuk
tekinteni. Az előzetes nevezés kizárólag elektronikusan az alábbi Google form kitöltésével történik. A form
a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, amit a helyszíni regisztrációnál a versenyzőnek
be kell mutatnia. Bármi egyéb kérdés kapcsán érdeklődni lehet a hungarianmastersjudoclub@gmail.com címen.

Nevezési űrlap elérhető:
Registration link
A nevezések véglegesítésekor, minden résztvevő köteles bemutatni egy igazoló okmányt (személyi igazolvány,
útlevél, jogosítvány), amelyen a résztvevő neve, születési ideje és állampolgársága egyértelműen megállapítható.
A fenti Ft-ban megadott nevezési díjak kizárólag magyar állampolgárokra vonatkoznak, akik a Magyar Judo
Szövetség tagjai és 2022-re érvényes MJSZ igazolvánnyal rendelkeznek.
A verseny időpontja, kezdete:
2022. május 7. szombat 10.30
Regisztráció és mérlegelési időpontok:
2022. május 6. péntek: 18.00-19.30
2022. május 7. szombat: 08.00-9.30
A versenyen 1kg súlykedvezmény lesz érvényben mérlegeléskor.
HELYSZÍN
A verseny és a mérlegelés helyszíne:
Olimpiai Sportpark - Győr
9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.
https://ospgyor.hu/kezdolap
Díjazás:

I. hely
II.-III. hely
IV.-VI. hely

serleg vagy kisplasztika + érem
érem
oklevél

A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a bajnokságon, ezt a mérlegelési kártyán aláírásukkal
megerősítik. Az esetleges sérülésekért és az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem
vállal!
A szállásfoglalást minden versenyző egyénileg intézi!

Flóri Miklós
Magyar Judomesterek Clubja SE
elnök
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