
Skåneserien 1  
 

Datum: Söndagen den 5 februari 2017 

Plats: Kristianstad Arena, Västra Storgatan 69 

Invägning: 5 februari, kl 07:00 – 09:00, Samtliga åldersklasser väger in i judogi.  

 Vikt utan avdrag anges i anmälan och ska hållas på tävlingsdagen. 

Tävlingsstart: Klockan 10:00. 

Startavgift: 150 kr per tävlande  

Kategorier: Flytande viktklasser i åldersklasserna: 

 Flickor  U10*  8-9 år (f 2008-2009) 

 Pojkar U10* 8-9 år  (f 2008-2009) 

 Flickor U13* 10-12 år (f 2005-2007) 

 Pojkar U13* 10-12 år (f 2005-2007) 

 Flickor U17** 13-16 år (f 2001-2004) 

 Pojkar U17** 13-16 år (f 2001-2004) 

 Damer D +17** 17 år eller mer (f 2000 eller tidigare) 

 Herrar H +17** 17 år eller mer (f 2000 eller tidigare) 

 

 * Matchtid 2 min. Barnregler. 

  ** Matchtid 3 min. Ej Arm och Halslås. 

 

Alla deltagare i respektive åldersklass, placeras i en lång rad i viktordning, raden delas 

upp i viktklasser om 3-5 st. (pool 1) i varje. 

 

Tävlingsregler:  Enligt senaste beslut av JudoSyds styrelse för 2013 och TB. 

 Skåneserien är en nybörjartävling. Man får inte ha deltagit i SydCup eller liknande 

tävling. För alla kategorier gäller lägst 5 kyu och högst 4 kyu. 

 

Anmälan: Senast måndagen den 30 januari  

 Anmälan på: http://www.judoshiai.fi/judoskaneblekinge.php   

 

Betalning:  Efter sista anmälningsdag kommer faktura att gå ut till anmäld klubb för betalning innan 

tävlingsdagen. De anmälningar som kommer in efter sista datum faktureras med dubbel 

avgift i enlighet med TB. Strykning på tävlingsdagen berättigar inte till återbetalning av 

anmälningsavgift. 

 

Försäkring:  Genom AIG Europe försäkring (Svenska Klubbar). 

Tävlingsledare: Patrik Lindblom mobil +46 (0)768-890 383 ordforande@kristianstadjudo.se  

Ass tävlingsledare: Stefan Grimsholm mobil +46 (0)738-283 200 lokal@kristianstadjudo.se  

 

Övrigt:  Arrangören uppskattar om deltagarna kommer så tidigt som möjligt till invägningen. 

 Kiosk kommer att finnas med sedvanligt sortiment och något att äta. 

 Anmäld deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild kan komma att publiceras på 

Kristianstad judoklubb, JudoSyds samt Svenska Judoförbundets hemsidor och sociala 

medier.  

 Mer information finns på www.kristianstadjudo.se 
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