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Vi hoppas att vi ses i Staffanstorp i november! 

Förra året: 7 länder, mer än 50 klubbar och över 470 
anmälda. 

Läs mer och anmäl er på www.staffanstorpsjudogames.se 

Adress för tävlingen: Hagalidsvägen 4, 
Staffanstorp, Sverige 
Kontakt: judogames@staffanstorpsjudo.se
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Kategorier :   
Barn och juniorer 
Flickor U13 10-12år: -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 Kg  
Pojkar U13 10-12år: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 Kg 
Flickor U15 13-14 år: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg 
Pojkar U15 13-14 år: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 Kg 
Flickor U18 15-17 år: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 Kg 
Pojkar U18 15-17 år: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg 
Damer U21 16-20 år: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 
Herrar U21 17-20 år:  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 

Seniorer 
Damer Senior 17- år: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 
Herrar Senior 17- år: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 
Öppen viktklass.  Damer & Herrar 

Veteraner 
Damer F1-3 30-44 år: -52, -57, -63, +63 (justeras efter behov) 
Herrar M1-3 30-44 år: -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov) 
Damer F4-8 45- år: -57, -63, +63  (justeras efter behov) 
Herrar M4-8 45- år: -66, -73, -81, -90,+90 (justeras efter behov) 

Matchtider 
U13: 3 min Ej Arm eller Halslås 
U15: 3 min Ej Arm eller Halslås 
U18, U21, Seniorer:   4 min   
Veteraner: 3 min (30-44 år) eller 2 min (45- år) 

Startavgift:  200kr, Staffanstorps Judoklubb fakturerar respektive 
klubb.  Återbetalning sker endast om om en tävlande som är anmäld inte får möjlighet att tävla p.g.a. att  
 det inte finns några motståndare.

Tävlingsregler enligt IJF’s Tävlingsregler och SJFs 
tävlingsbestämmelser TB. 
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop viktklasser med för få deltagare 
(under 3 st.) 
Försäkring enligt Svenska Judoförbundets avtal med Chartis Europé SA 
försäkring (för svenska klubbar.) 
För sent inkommen anmälan = Dubbel avgift. 

Dubblering: Tävlande i U13 och U15 som vill dubblera måste söka 
dispens hos tu@judo.se. U18 får dubbla till U21 och U21 får dubbla till 
Senior utan dispens. 
Dispensansökan ovan gäller ej för utländska deltagare, dessa ansöker 
om dispens direkt av tävlingsledningen.  

Övrigt: Anmäld deltagare ger sitt medgivande till att namn och bild 
publiceras på Staffanstorps Judoklubbs samt Svenska Judoförbundets 
hemsidor. 

Läger: Tävlingen, med efterföljande läger på söndagen, är en av fyra 
utvecklingstävlingar för Svenska Landslaget under 2019 
med fokus på U13-U18.  

Invägning:   
Fredag 8/11:  Kl 20:00 - 23:00, Hagalidsvägen i Staffanstorp (ej bastu) 
Tävlingsdagen från: 07:10 (tider för de olika kategorierna meddelas 
senare.) 
OBS: Judoka i U9, U11, U13 och U15 ska väga in i judobyxor och  
t-shirt och ska klara vikten med kläderna på. Inga avdrag görs. 
(enligt TB 15.5) 

Tävlingsstart:  Klockan 9:30

Välkommen till Staffanstorps Judo Games 
9 November, 2019

Preliminä
rt

Minst 4 KYU krävs för att deltaga.
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