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KYU Mót I. Allir aldursflokkar 2010 Einstaklingskeppni

Dagur: Laugardaginn 20. 2. 2010.

Keppni fyrir Aldursflokkar Fædd

Seniora/Fullorðna 15 ára og eldri 1995 og   fyrr

Juniorar/U-20  15-19 ára 1995 til 1991

Cadets/U-17 15-16 ára 1995 til 1994

Táningar/U-15  13-14 ára 1997 til 1996

Börn/U-13  11-12 ára 1999 til 1998

Mótið hefst: Kl. 10:00 

Mótsstaður: Júdódeild ÍR ÍR Heimilinu í Skógarseli 12

Vigtun: Hver klúbbur vigtar sína menn og er ábyrgur fyrir því að þyngd þeirra standist.  

Ef mótsstjóri sér ástæðu til að ætla að þyngd keppanda standist ekki verður hann vigtaður aftur.

Þátttakendur: Allar þjóðir og allar gráður

Keppnisreglur: Reglur IJF (Alþjóða júdósambandsins) gilda að undanskildum eftirfarandi ákvæðum:

a) Í aldursflokkum  14 ára og yngri er bannað að nota Shime-waza, Kansetsu-waza.

b) Í aldursflokkum  15-16  ára er bannað að nota kansetsu-wasa.   

c) Séu keppendur jafnir við lok glímu skal glíman framlengd og gullskor ráða úrslitum.

og það tæknistig skráð sem skorað er þá

Keppnistími: Tvær til fimm mínútur, fer eftir aldursflokkum

Þátttökuskráning: Sendist á jsi@judo.is

Lokaskráning: Mánudagurinn 15.02.10 Engin skráning eftir það

Dráttur: Keppendur sem urðu í 1.og 2. sæti á síðasta móti JSÍ skulu aðskildir við útdrátt svo þeir

lendi ekki saman í fyrstu viðureign ef hægt er. Sama á við keppendur frá sama félagi.

Keppnisgjald: 1000 kr

Keppi þátttakandi í fleiri en einum aldursflokki þarf hann að greiða keppnisgjald fyrir hvern þeirra.

Ekki er greitt aukakeppnisgjald þó þáttakandi keppi einnig í opnum flokki í sama aldursflokki. 

Félögin skulu sjá um greiðslu þátttökugjalda fyrir alla skráða þáttakendur sína

Hægt er að borga fyrirfram á reikning JSÍ (númer bankareiknings er 323-26-202). 

Júdópassinn: Ágætt að hafa með sér júdópassann, ógreitt keppnistímabil enginn keppnissréttur. 

Keppnistímabil 09/10 Hægt að kaupa og greiða passann við vigtun og kostar hann 2000 kr.

Meiðsli og slys: Mótshaldari og/eða JSÍ ber ekki ábyrgð á meiðslum eða slysum er verða í keppni.

Keppendur eru sjálfir ábyrgir fyrir sínum eigin tryggingum.

Nánari upplýsingar: Bjarni Friðriksson í síma 662 8055 jsi@judo.is

Júdópassinn tímabil  09/10          2.000 kr
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