Lilla Edets Judoklubb och Västergötlands Judoförbund inbjuder till
DM den 14 maj 2016.
Plats: Strömshallen vid Strömskolan.
Invägning:

U13 - U15 kl. 09.00 – 09.30. U18 och uppåt kl. 11.30 – 12.00

Tävlingsstart:

U13 - U15 kl. 10.00. U18 och uppåt kl.13.00

Startavgift:

DM 150 kr per start (vid byte av viktklass eller för sent inkommen anmälan uttages dubbel
avgift). Betalas samtidigt med anmälan in till BG: 5636-6974
Vid dubblering gäller dubbel startavgift.

Anmälan :

Oss tillhanda senast 2016-05-07 på bifogad Exelfil med namn, ålder, viktklass, bältesgrad och
klubb. Per mail till: anmalantilllejk@gmail.com

Tävlande som ej får
delta i VG-serien
(Min 5 kyu)

U 13: (år 04-05)

Flickor:
Pojkar:

Flytande viktklasser
Flytande viktklasser

U 15: (år 02-03)

Flickor:
Pojkar:

-36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 kg
-38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 kg

U 18: (år 99-01)

Flickor:
Pojkar:

-40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 kg
-46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90kg

U 21: (år 96-98)

Damer:
Herrar:

-44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
-55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg

S: (år 95 eller tid.) Damer:
Herrar:

-48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
-60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg

Matchtider: U13 2 min, U15 & U18 3 min, U21 4 min och Senior 5 min.
Arm- och Halslås tillämpas i U18, U21 och S
Om färre än tre tävlande återstår i en viktklass, kan de flyttas upp i närmast högre viktklass eller högre åldersklass.
Golden Score tillämpas.
Svenska Judoförbundets tävlingsbestämmelser tillämpas vid frågor se länk.
http://www.judo.se/Verksamhet/Tavling/Dokument/Tavlingsbestammelser/
Försäkring: Enligt Folksams olycksfallsförsäkring K 64570 (svenska klubbar)
Tävlingsledare: Peter Larsson E-post: peter@vjf.org t. 0705-645934
OBS! Deltagaranmälan inkluderar ett godkännande av att namn och eventuell bild kan komma att publiceras på
Lejk/VJF/SJF:s hemsidor på Internet.

Välkomna till Lilla Edet!

