
 

 

 

 SydCup 4 – 2015 
Datum: Lördagen den 14 November. 

Plats: Staffanshallen, Hagalidsvägen i Staffanstorp 

Invägning: 13/11 Klockan 21:00 - 23:00 

 Samt tävlingsdagen 07:10 – 09:00. (Seniorer fram till 11:00)  

Tävlingsstart: Klockan 9:45 (U13 och U18 startar) 

Startavgift: Staffanstorpsjudoklubb kommer att fakturera respektive klubb. 

Kategorier: Flickor U13* 10-12år -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg  
 Pojkar U13* 10-12år -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg 
 Flickor U15* 13-14 år -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg 
 Pojkar U15* 13-14 år -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 Kg 
 Flickor U18 15-17 år -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg 
 Pojkar U18 15-17 år -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg 
 Damer U21 16-20 år -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 
 Herrar U21 17-20 år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 
 Damer Senior 17- år -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 
 Herrar Senior 17- år -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 
 Öppen viktklass. Damer & Herrar 

 
 U13*  Matchtid 2 min Ej Arm och Halslås.    
 U15*  Matchtid 3 min Ej Arm och Halslås  
 U18  Matchtid 4 min    
 U21  Matchtid 4 min    
 Seniorer  Matchtid Herrar 5 min, Damer 4 min. 
   
 Lägst 4 kyu för deltagande.  

 
 Tävlingsregler enligt IJF’s Tävlingsregler och SJF’s tävlingsbestämmelser TB. 
 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). 
 För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift. 
 
Dubblering:  Tävlande i U13 och U15 som vill dubblera måste söka dispens hos rtk@judo.se. 
 U18 får dubbla till U21 och U21 får dubbla till Senior. 
 Dispens ansöka gäller ej för utländska deltagare. Erhåller dispens av tävlingsledningen 
 
 
Anmälan Senast måndagen den 9 November 2015 
 
 Jan Wiberg   jan.g.wiberg@gmail.com 
 Domarringen 13   mobil. +46 705-316994 
 245 41 Staffanstorp 
  
 Anmälan på:  http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php   länk: Anmälan 
  
Övrigt Anmäld deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på Staffanstorps 

Judoklubbs samt Svenska Judoförbundets hemsidor. 
 
Kiosk kommer att finnas med sedvanligt sortiment. Vi kommer även att grilla korv och hamburgare. 
 

Mer information kommer på http://www.staffanstorpsjudo.se 
 
 Vi får hålla veteran tävling i SydCup 4. Är ni intresserade så skicka ett Email till jan.g.wiberg@gmail.com. 

Finns det ett tillräckligt stort intresse så sätter vi ihop veteranklasser.  


