
 
 

Skåneserien 4 – 2013 
 

Datum: Söndagen den 17 November. 

Plats: Staffanshallen, Hagalidsvägen i Staffanstorp 

Närvaroanmälan: 08:00 – 09:00 

Tävlingsstart: Klockan 10:00, Vi kommer att tävla på 4 tävlingsområde. 

Startavgift: 125 :-, sätts in samtidigt med anmälan till Staffanstorps JK, BG 5478-2958. 
 

OBS! FLYTANDE VIKTKLASSER! 
 

 

Kategorier: Flickor U13*  8-12 år  (f 2001-2005) 
 Pojkar U13*  8-12 år  (f 2001-2005) 
 
 Flickor U17**  13-16 år  (f 1997-2000) 
 Pojkar U17**  13-16 år  (f 1997-2000) 
 
 Damer D +17** 17 år eller mer (f 1996 eller tidigare) 
 Herrar H +17** 17 år eller mer (f 1996 eller tidigare) 
 
  
 U13* Matchtid 2 min.  Golden Score 1 min Barnregler. 
 U17** Matchtid 3 min. Golden Score 2 min Ej Arm och Halslås. 
  
  

Skåneserien är en nybörjartävling. Man får inte ha deltagit i SydCup eller 
liknande tävling. För alla kategorier gäller lägst 5 kyu och högst 4 kyu. 

 
 Tävlingsregler enligt senaste beslut av JudoSyds styrelse för 2013. 
 Försäkran genom Chartis Europé SA försäkring (Svenska Klubbar). 
 
 
Anmälan Senast onsdagen den 13 November 2013   

 
Anmälan på:  http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php   länk: Anmälan 
 
Tävlings  Jan Wiberg   jan.wiberg@lsn.se 
ansvarig: Domarringen 13 
 245 41 Staffanstorp 
 mobil. +46 705-55 18 61 
 
Övrigt Kiosk kommer att finnas med sedvanligt sortiment. Vi kommer även att grilla korv 

och hamburgare. 



Flytande viktklasser 
Vad är flytande viktklasser och hur kommer det att bli? Deltagarna anmäls med den vikt som beräknas 
till tävlingsdagen (se vidare coachens ansvar). Alla deltagare i respektive kategori 1-3, placeras i en 
lång rad i viktordning, raden delas upp i viktgrupper om 3-5 st. (pol 1) i varje. (I U17 och +U17 kan 
viktklasserna bli större.)  
 

Inga viktklasser - Ingen bantning! 
Ett viktigt skäl till flytande viktklasser är naturligtvis att ingen frestas att banta för att nå en viss 
viktklass. Eller för att kanske slippa möta sin värste konkurrent - kanske en träningskamrat. 
 

Coachens ansvar 
Ett tungt ansvar vilar på coachen. Hon/han anmäler med Namn, Kategori, Ålder, Vikt, Grad och 
Födelseår 
 

Vikt, flytande viktklasser 
Det är här coachens ansvar väger tyngst. Vid anmälningen skall hon/han väga och beräkna 
vikten som kommer att gälla vid tävlingsdagen. D.v.s. coachen/tränaren anmäler den vikt i hela kilo 
han/hon är säker på kan hållas på tävlingsdagen. 
 

Viktkontrollant 
Om nu Per i exemplet ovan går fram som en slåttermaskin och vinner över alla är det frestande att tro 
att han väger för mycket för sin klass. Vid varje tävling skall arrangören utse en viktkontrollant som 
tar ansvar för om kontrollvägning skall göras och genomför kontrollvägning. En coach kan lämna in 
protest till viktkontrollanten, men det är kontrollanten som avgör om vägning skall ske. 
Viktkontrollanten kan även kontrollera på eget initiativ. Vikten kontrolleras mot anmäld vikt. I Pers 
fall ställs vågen på 63,2 kg (Se tabellen under Coachens ansvar.). 
Om han inte klarar den vikten blir han diskvalificerad. Våg kommer att finnas tillgänglig vid 
Närvaroanmälan för tveksamma coacher. 
 
 
Sista anmälningsdag 
Sista anmälningsdag, Kl. 24.00 onsdagen före tävlingsdagen, är satt så sent som möjligt, för att 
coachen ska kunna lämna så korrekta uppgifter som möjligt. 
 
 
 


