Inbjudan
till Helsinge Open (fd.norrcup)
judotävling i Bollnäs
Lördag den 27 April 2019

När:
Var: Bollnäs sporthall, Hedgatan 10, 821 32 Bollnäs
Tävlingsstart: kl.10.00
Invägning: Fredag 26/4 19.00-20.00. Lördag kl.08.30-09.45 t.o.m. U13. 11.15-12.15 övriga
Flickor i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor och t-shirt.
OBS! Det är alltså inte tillåtet att väga in på annat sätt, med andra kläder etc.
Killar i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor och t-shirt.
OBS! Det är alltså inte tillåtet att väga in på annat sätt, med andra kläder etc.
Judoka i U9, U11, U13 och U15 ska väga in i judobyxor och t-shirt och ska klara
vikten med kläderna på. Inga avdrag görs.

Klass
FU 9
PU 9
FU 11
PU 11
FU 13

Född
11-12
11-12
09-10
09-10
07-08

kategori
Nybörjare, avancerad,elit.
Nybörjare, avancerad,elit.
Nybörjare, avancerad,elit.
Nybörjare, avancerad,elit.
min 4kyu

PU 13

07-08

min 4kyu

FU 15

05-06

min 4kyu

PU 15

05-06

min 4kyu

FU 18

02-04

min 4kyu

PU 18

02-04

min 4kyu

DU 21

99-02

min 4kyu

HU 21

99-02

min 4kyu

Damer

2002-

min 4kyu

Herrar

2002-

min 4kyu

Veteraner Damer

-1989

Veteraner Herrar

-1989

Viktklass
Flytande
Flytande
Flytande
Flytande
-28 -32 -36 -40 -44 -48
+48 kg
-27 -30 -34 -38 -42 -46
-50 +50 kg
-36 -40 -44 -48 -52 -57
-63 +63 kg
-38 -42 -46 -50 -55 -60
-66 -73 +73 kg
-40 -44 -48 -52 -57 -63
-70 +70 kg
-46 -50 -55 -60 -66 -73
-81 -90 +90 kg
-44, -48, -52, -57, -63,
-70, -78, +78 kg
-55, -60, -66, -73, -81,
-90, -100, +100 kg
-48, -52, -57, -63, -70,
-78, +78 kg
-60, -66, -73, -81, -90,
-100, +100 kg
: -48, -52, -57, -63, -70,
-78, +78 kg
-60, -66, -73, -81, -90,
-100, +100 kg

Bollnäs Judoklubb förbehåller sig rätten att ändra och slå ihop viktklasser, allt för att göra
matcherna så jämna som möjligt. Detta accepteras genom er anmälan till tävlingen.

Dubblering tillåten för sista års U13 i U15, U15 i U18, U18 i U21, U21 i Senior. De U11 som sökt och
fått dispens att tävla i U13 får inte tävla i U11. OBS! Enbart dubblering för de som sökt och fått
dispens av Tävlingsutskottet (TU).

Matchtid: U9: 2min; U11: 2min; U9 och U11 är det Golden Score i 1min, därefter
domarbeslut U13; 3min; U15: 3min; U18: 4min; U21: 4min; H+D: 4min. Därefter Golden
Score tills vinnare är utsedd.
Bestämmelser: Enligt IJF samt SJF TB
Försäkring: SJFs gruppförsäkring för svenska klubbar.
Media: Genom sitt deltagande godkänner man att namn och
bild kan publiceras i media samt på internet.
Anmälan: Senast söndag den 21/4 via Judoshiai
Anmälan ska innehålla; Namn, födelseår, klass, bältesgrad, klubbtillhörighet, namn och
telefonnummer till den coach som närvarar på tävlingen. I U9-U11 anmäl även kategori:
Nybörjare, avancerad eller elit. Medalj till alla I U9-U11. U13- Medali till 1:an, 2:an och 3:an

Avgift: U9-U11 150 kronor/start. Övriga 200 kronor/start och viktklass. Betalas vid anmälan till
Plusgironummer: 677866-6, Swish eller kontant vid invägningen. Anmälan efter 21/4= dubbel avgift

Information: Tävlingsledare Lars Törnros 070-573 56 47, Robert Myrberg 070-548 45 11
Övrigt: Domare utses av domarutskottet. Bollnäs Judoklubb välkomnar och använder
aspirant domare. Tävlande, ledare, coacher och publik ombedes respektera detta.

Logi: På judomattor i Bollnäs judoklubbs dojo (Höghammarvägen 14, 821 50
Bollnäs) ca 4km från tävlingshallen. Kostnad 100kr/person inkl. frukost. Anmäl
övernattning tillsammans med anmälan till start.

Förtäring: Mat och fika säljes i sporthallens cafeteria.

VÄLKOMNA!

