Oxelösunds judoklubb
bjuder in till

Sörmlandsträffen
8 april 2017
Ramdalens sportcenter

Sörmlandsträffen 2017
DATUM:

Lördagen den 8 april 2017 Medley Ramdalens sportcenter, Oxelösund

INVÄGNING:

Fredag 7 april kl. 19.00-21.00 (Alla)
Lördag 8 april kl. 07.30-08.30 (Alla), 10.30-11.30 (Herrar och Damer).

TÄVLINGSSTART:

Klockan 09.30

ANMÄLAN:

Anmälan senast fredag den 31 mars 2017 via webbformulär
http://www.judoshiai.fi/str17
Dubblering/Efteranmälan: Dubbel avgift vid efteranmälan. Ingen
dubblering för U15. U13 ungdomar kan söka dispens hos förbundets
tävlingsutskott (TU) för att tävla i U15. Max antal anmälningar 320 st.

STARTAVGIFT:

200 SEK (22 EUR) inbetalas samtidigt med anmälan till Oxelösunds
Judoklubbs Bankgiro 547-3590. IBAN: SE28 8000 0825 7809 3081
0775 BIC/Swift: SWEDSESS.
Deltagare som inte betalt avgiften innan tävlingen får ej deltaga.

KATEGORI:

U15 flickor 13-14 år (f. 03-04)
-36 kg, -40 kg, -44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
matchtid 3 min, ej arm- och halslås. Ingen dubblering.
U15 pojkar 13-14 år (f. 03-04)
-38kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73kg
matchtid 3 min, ej arm- och halslås. Ingen dubblering.
U18 Cadets flickor 15-17 år (f. 00-02)
-40kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
matchtid 4 min
U18 Cadets pojkar 15-17 år (f. 00-02)
-46kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg
matchtid 4 min
U21 17-20 år (f. 97-00)
-44kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
matchtid 4 min

U21 17-20 år (f. 97-00)
-55kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
matchtid 4 min
Damer från 17 år (-00 och tidigare)
-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg.
matchtid 4 min
Herrar från 17 år (-00 och tidigare)
-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
matchtid 4 min
Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov slå ihop vikt- och
åldersklasser. Lägst 4 kyu gäller för alla deltagare.
REGLER:

Enligt IJF:s och SJF:s nya tävlingsbestämmelser.

INFORMATION:

Startlistor och tidsschema publiceras på www.ojk.nu samt på
facebook.com/sormlandstraffen

FÖRSÄKRING:

SJF:s gruppförsäkring för Svenska Judoklubbar.

MEDIA:

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och
videoupptagning kan publiceras i media samt på internet.

LOGI:

Scandic Stora Hotellet, Brunnsgatan 31 Nyköping.
Telefon: 0155-29 35 00 (tryck 2 för Nyköping)
Connect Hotels: http://connecthotels.se/skavsta

ARRANGÖR:

Oxelösunds judoklubb. Vid frågor vänligen kontakta Peter Ivarsson
tel: 073-773 79 61 eller Nils Neubert 073-079 53 04.
För mer info: tournament@ojk.nu

ÖVRIGT:

Budo Nord har försäljning i hallen.
Medley erbjuder alla med judopass bad för halva priset.

