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Haustmót JSÍ 2012 Allir aldursflokkar

Dagur: Laugardaginn 13. 10. 2012.

Keppni fyrir Aldursflokkar Fædd
Seniora/Fullorðna 15 ára og eldri 1997 og   fyrr
Juniorar/U-20  17-19 ára 1995 til 1993
Cadets/U-17 15-16 ára 1997 til 1996
Táningar/U-15  13-14 ára 1999 til 1998
Börn/U-13  11-12 ára 2001 til 2000

Mótið hefst: Kl. 11:00  Nánari tímasetningar og eða breytingar tilkynntar að loknum skráningarfresti
Gert er ráð fyrir að klára fyrst 11-14 ára síðan 15-16 og 17-19 og að lokum fullorðinsflokka

Keppnisstaður Hjá Júdódeild Þróttar í Vogum Vatnsleysuströnd 

Vigtun: Hjá Þrótti á keppnisdegi einni klukkustund fyrir ke ppni. Nánari uppl.  að lokinni skráningu

Þátttakendur: Allar þjóðir og allar gráður eins og 3. gr. mótareglna JSÍ segir til um.

Keppnisreglur: Reglur IJF (Alþjóða júdósambandsins) gilda að undanskildum eftirfarandi ákvæðum:
a) Í aldursflokkum U13 og U15 (14 ára og yngri) er bannað að nota Shime-waza, Kansetsu-waza.
b) Í aldursflokkum U17 (15-16  ára) er bannað að nota Kansetsu-wasa en Shime-wasa er leyft.   
c) Séu keppendur jafnir við lok glímu skal glíman framlengd og gullskor ráða úrslitum.
og það tæknistig skráð sem skorað er þá

Keppnistími: Seniorar Karlar/konur 5 mínútur
Keppnistími: U-20 Piltar/stúlkur 4 mínútur
Keppnistími: U-17 Drengir/stúlkur 3 mínútur
Keppnistími: U-13 og U-15 Strákar/stelpur 2 mínútur

Þátttökuskráning: Sendist á jsi@judo.is

Lokaskráning: Mánudagurinn 08.10.12 Engin skráning eftir það

Keppnisgjald: 1000 kr
Árgjald JSÍ 2.000 kr.
Árgjald JSÍ 12/13  Miðast við keppnistímabilið sept. 2012 til sept. 2013.       Ógreitt árgjald enginn keppnissréttur. 

Þátttökugjöld greiðast við skráningu á reikning JSÍ  323-26-202 kt 450274-0709

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

Muna að mæta tímanlega í vigtun svo engin missi af keppninni.

Þeir sem koma ekki í vigtun á réttum tíma munu verða afskráðir svo keppnin geti hafist á réttum tíma.


