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Grums Judoklubb
Inbjuder till Pokaljakten 2 – 2018
Datum:
Plats:
Registrering:
Uppvärmning:
Tävlingsstart:
Viktklasser:
Regler:
Kostnad:
Försäkring:

Söndag 8/4
Grums Bad & Sporthall
kl 08.45 – 09.30
kl 09.30 – 10
kl 10.15
Flytande med grupper om 3-5 tävlande.
SJF Tävlingsbestämmelser tillämpas.
110 kr per deltagare. Avgiften betalas i samband med
anmälan till Grums Judoklubbs bankgiro 877426-7.
Enligt Svenska Judoförbundets avtal med Chartis Europé
SA (svenska klubbar). Försäkringsinfo finns på www.judo.se

Anmälan:

Senast den 30 mars till: linn.sundfors@hotmail.com
Uppskattar om anmälan skickas i samma format som
bifogad mall!

Tävlingsledare:

Linn Sundfors, 073-8158951.

Övrigt:

Preliminära startlistor skickas ut till klubbarna senast torsdag
innan tävlingsdagen. Detta för att coacher ska kunna se över
startlistorna och komma med respons/åsikter.
I samband med tävlingen kommer en domarutbildning
arrangeras dagen innan (7/4). Se mer på separat inbjudan.
OBS! Anmälan skall innehålla följande uppgifter: Namn, födelseår, grad,
verklig vikt samt intjänade poäng. I de fall då en tävlande skall ha en
pokal så skall detta anges i anmälan tillsammans med vilken poäng det
avser. Använd även den bifogade blanketten.

Välkomna!
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Grums Judoklubb
Inbjuder till Medaljjakten 2 – 2018
Datum
Plats:
Invägning:
Uppvärmning:
Tävlingsstart:
Viktklasser:

Söndag 8/4
Grums Bad & Sport
kl. 08.45 - 09.30
kl 09.30 – 10.00
10.15
Pojkar: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
Flickor: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
(Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop viktklasser vid för få anmälda).

Regler:
Kostnad:

SJF TB 17 tillämpas
110 kr per deltagare. Avgift betalas till Grums Judoklubbs
bankgiro 877426-7 i samband med anmälan!

Försäkring:

Enligt Svenska Judoförbundets avtal med Chartis Europé
SA (svenska klubbar). Försäkringsinfo finns på www.judo.se

Anmälan:

Senast den 30 mars till linn.sundfors@hotmail.com.
Uppskattar om anmälan skickas i samma format som
bifogad mall!

Tävlingsledare:

Linn Sundfors, 073-8158951.

Övrigt:

Preliminära startlistor skickas ut till klubbarna senast torsdag
innan tävlingsdagen. Detta för att coacher ska kunna se över
startlistorna och komma med respons/åsikter.
I samband med tävlingen kommer en domarutbildning
arrangeras dagen innan (7/4). Se mer på separat inbjudan.
Välkomna!

