BK Yoi, Habo JK och Västergötlands Judoförbund inbjuder till
DM & Västgötaserien 4
i
Sporthallen, Habo den 20 september 2014.
Invägning:

U11 kl. 09.00 – 09.30. U13 och äldre 12.00 – 12.30

Tävlingsstart:

U11 kl. 10.00. U13 och äldre kl.13.00

Startavgift:

U11-U13 80 kr & U15-uppåt 100 kr per start (vid byte av viktklass eller för sent inkommen
anmälan uttages dubbel avgift). Betalas samtidigt med anmälan in till PG 1262573-7

Anmälan :

Oss tillhanda senast fredagen den 11 september 2014 med namn, vikktklass, ålder,
viktklass bältesgrad och klubb. Per mail till: dm2014@och.nu

Västgötaserien:
5-4 kyu

U 11: (år 04-06)
U 13: (år 02-03)

DM
Min 5 kyu

U 15: (år 00-01)

U 18: (år 98-99)

Flickor:
Pojkar:
Flickor:
Pojkar:
Flickor:
Pojkar:

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

Flickor:
Pojkar:

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

U 21: (år 95-97)

Damer:
-44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
Herrar:
-55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg
Pojkar som under året fyller 17 får tävla i klassen Herrar.
Flickor som under året fyller 16 får tävla i klassen Damer.
S: (år 94 eller tid.) Damer:
Herrar:

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

Matchtider: U11 & U13 2 min, U15 & U18 3 min, U21 4 min och Senior 5 min.
Arm- och Halslås tillämpas i U18, U21 och S
I Västgötaserien samlas poäng under året för både den enskilde tävlande och för klubbarna. Regler och
sammanställning finns på www.vjf.org . Det är tillåtet för sista års U11 att dubblera till U13, under
coachens/ledarens ansvar. Vid dubblering gäller dubbel startavgift.
Om färre än tre tävlande återstår i en vikt klass, kan de flyttas upp i närmast högre viktklass eller högre
åldersklass. Golden Score tillämpas.
Svenska Judoförbundets tävlingsbestämmelser tillämpas. Försäkring: Enligt Folksams olycksfallsförsäkring K
64570 (svenska klubbar)
Tävlingsledare: Pontus Daag tfn 070-5314775
OBS! Deltagaranmälan inkluderar ett godkännande av att namn och eventuell bild kan komma att publiceras på
HJK/BKY/VJF/SJF:s hemsidor på Internet.

Välkomna!

