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Judoklubben National har nöjet att inbjuda till National Cup 2018-10-27 

Datum/plats: lördagen den 27/10-2018 i Idrottshallen Högskolan Halmstad.  

Invägning:  fredag 18.00 – 20.00 samt lördag 07.30 – 08.30. 

OBS!:  Vid invägning skall kvitto på inbetald anmälningsavgift uppvisas för att 
  kunna väga in och därmed deltaga i tävlingen. 

Tävlingsstart:  Kl 10.00 
 Kategori  Ålder  Klasser     Matchtid  

Flickor U9   7-8 år   Flytande viktklasser   2 min 
Pojkar U9   7-8 år   Flytande viktklasser   2 min 
Flickor U11  9-10 år   Flytande Viktklasser   2 min 
Pojkar U11  9-10 år   Flytande Viktklasser   2 min 
Flickor U13   11-12 år  -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg   3 min  
Pojkar U13  11-12 år  -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50kg  3 min  
Flickor U15   13-14 år  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg   3 min  
Pojkar U15  13-14 år  -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg 3 min  
Flickor U18  15-17 år  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  4 min  
Pojkar U18  15-17 år  -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  4 min  
Damer U21 17-20 år  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg   4 min 
Herrar U21  17-20 år  -55, -60, -66, -73, -81, -90,-100, +100 kg  4 min  
Herrar 17- -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100  4 min 
Damer 17- -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78  4 min 
 
Vi förbehåller oss rätten att slå samman klasser vid behov. 
 
Dubbelstart är inte tillåtet i annat fall än med sanktion från RTK. 
 
Regler: Enligt IJF:s tävlingsreglemente och SJF:s tävlingsbestämmelser,  
 Inga hals och armlås i U15.  

I U18 är både hals och armlås tillåtet. 

Vid litet deltagande förbehåller sig arrangören att slå samman vikt- och eventuellt 

åldersklasser med tillämpning av gällande regler för lägre åldersklass. 

Tävlingen är sanktionerad av SJF. 

 

Anmälan: Anmälan senast den 16/10-2018 genom anmälningsformulär på www.jknational.se  

 

Avgift: 200.- per deltagare till PG 13 76 35-9, Judoklubben National. 
 Efteranmälan = dubbelavgift 
 Byte av viktklass = ny avgift 
 Deltagare som inte har betalat avgiften senast på tävlingsdagen får ej deltaga. 
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Försäkring: SJF:s samlingsförsäkring för svenska judoklubbar 

Kontakt:  Rörande Boende: Christer Jacobsson, 0708-188689, christer@beverlyhills.se 

Kontakt: Rörande Eventuell efteranmälan: Stefan Bermhed, 0730-461021, 

stefan.bermhed@bravida.se 

  Övriga Frågor: Jörgen Larsson, 0709547734, jorgen.larsson@imap.se  

Hemsida:  www.jknational.se 

Publicering: OBS! Om det är någon som inte vill ha in sitt namn och bild på hemsidan så 

måste detta uppges i anmälan. 

Prisutdelning: Eventuellt kommer prisutdelning ske löpande under dagen 

Vid prisutdelning skall vit Judo-Gi bäras. 

 

Övrigt:  Det kommer att finnas förtäring att köpa i lokalt fik. 

 

Läger: Ett läger kommer att arrangeras under söndagen med två träningspass till 

kostnaden 100:- per deltagare.  
 

Karta över högskoleområdet 
  

Välkomna till Halmstad - staden med tre hjärtan 

 

Sporthall 


