Invitasjon

Norgescup i judo 2017

NORGESCUP Vestlandscup
Sted:

Vågenhallen, Sandnes

Dato:

21. oktober 2017

Norges Judoforbund
arrangerer Norgescup
i judo.
www.judo.no

Arrangør:
Norges Judoforbund.
Teknisk arrangør: Sandnes Judoklubb
Aldersgrupper:
U15: Alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år,
til og med det året de fyller 14 år.
U18: Alle utøvere fra og med det året de fyller 15 år,
til og med det året de fyller 17 år.
U21: Alle utøvere fra og med det året de fyller 18 år,
til og med det året de fyller 20 år.
SENIOR: Alle utøvere fra og med det året de fyller 21 år.
Utøvere kan det året de fyller 14 år delta i U18, forutsatt at de har
minimum 3. kyu. U18 utøvere kan også delta i U21 og Senior, og U21
utøvere kan også delta i Senior.
Utøvere kan fra det året de fyller 11 år delta i U15. Disse utøverne skal
godkjennes for deltakelse og meldes på av klubb. Individuell påmelding er
ikke tillatt.
Vektklasser:
U15 jenter: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg,
-63 kg og +63 kg
U15 gutter: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg,
-66 kg og +66 kg
U18 jenter: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg
og +70 kg
U18 gutter: -46 kg, -50 kg, -55 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,
-90 kg og +90 kg
U21 Damer: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
U21 Herrer: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg
og +100 kg
Senior Damer: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg og +78 kg
Senior Herrer: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg og +100 kg
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Vektklasser med færre enn 3 utøvere vil bli slått sammen med klassen
over. Utøveren kan motsette seg dette (Stevnereglementet § 9-6).
U15 og U18: Bytte av klasse tillatt (gebyr vil ikke påløpe).
U21 og Senior: Bytte av klasse etter påmeldingsfristen 8. oktober betraktes
som etteranmelding, og kr. 200,- i gebyr vil påløpe.
Deltagerkrav:
5. mon (gult belte) eller høyere i U15
5. kyu (gult belte) eller høyere i U18, U21 og Senior.
Shime waza (halslås) og Kansetsu-waza (armlås) er ikke tillatt U15
(Stevnereglement § 2).
Kampbelter:
U15 skal kun bruke kampbelter.
U18 skal bruke blå/hvit drakt, eller eget belte + kampbelte.
U21 og Senior skal bruke blå/hvit drakt.
Påmelding:
To muligheter påmelding og betaling:
- Individuelt: Påmelding gjennom MinIdrett, http://minidrett.no/
Finn frem arrangement under fanen «påmelding», velg riktig
klasse(r), meld på og betal online eller send klubb for
betaling/bekreftelse.
- Klubbvis: Påmelding gjennom SportsAdmin, http://sportsadmin.no/
Meld på utøvere fra klubben. Samlet betaling for alle klubbens
deltagere under «handlekurv».
Tekniske spørsmål rettes til NIF-IT Support på tlf. 03615
Påmeldingen er ikke gyldig uten betaling.
OBS! Påmeldte utøvere som deltar i en klasse over sin egen får merket
påmeldingen med [Påmeldt utøver tilfredsstiller ikke krav til klasse].
Påmeldingen er registrert, selv om denne merknaden kommer frem.
Deltakere fra andre nasjoner:
Påmelding sendes vestlandscup@gmail.com og skal inneholde: Etternavn,
fornavn, nasjonalitet, fødselsår, kjønn, beltegrad, klubb og klasse.
Pris 200 NOK / Pr deltager pr vektklasse/aldersklasse
Betalingsinformasjon: http://www.sandnesjudo.no
Ved deltakelse i stevnet samtykker utøver i at det kan bli tatt bilder og
video av vedkommendes kamper som blir overført live eller publiseres etter
stevnets avslutning.
Påmeldingsfrist:
Tidlig påmelding: Søndag 24. september 2017
Påmeldingsfrist: Søndag 8. oktober 2017
Frist for etteranmelding: Søndag 15. oktober 2017
Avlysingsfrist:
Avlysingsfrist: 11. oktober 2017
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Avlysing meldes til alle påmeldte klubber så fort som mulig.
Deltageravgift:
Deltakeravgift ved påmelding før 25. september: kr 250,Deltakeravgift ved påmelding fra mandag 25. september til påmeldingsfrist
08. oktober: Kr. 350,Deltakeravgift fram til frist for etteranmelding: kr 550,Tillegg for deltakelse i mer enn én kategori: Kr. 200,- pr. ekstra kategori.
Lisens/forsikring:
Deltakere som har fylt 13 år eller mer skal ha forsikring til NJF gjennom sin
klubb. Denne forsikringen er obligatorisk for alle deltagere fra norske
judoklubber. Påmeldte deltagere kontrolleres for forsikring før stevnet, men
forsikringen er hver enkelt utøver sitt ansvar (Stevnereglementet § 13).
For utenlandske utøvere / foreign athletes:
Insurance/liability:
Neither the organisers of the event, nor the Norwegian Judo Federation (nor
any of its officials or members) will be liable or responsible for any personal
injury or for any loss or damage to your property arising out of your
participation and travelling in connection with this event. The Norwegian
Judo Federation declines all responsibility. All athletes must have adequate
insurance coverage which includes all medical expenses and repatriation.
It is mandatory to sign the NJF Athlete Declaration in order to participate.
Dopingbestemmelser:
Utøveren er underlagt gjeldende nasjonale og internasjonale
dopingbestemmelser slik disse til enhver tid er gjeldende. Utøveren er
forpliktet til å gjøre seg kjent med disse bestemmelsene og til ikke å foreta
handlinger eller opptre på en måte som innebærer brudd på nevnte
bestemmelser.
For utenlandske utøvere / foreign athletes:
Anti-doping regulations
The athlete is subject to prevailing national and international doping rules.
The athlete must be familiar with these rules, and shall not take actions or
act in any ways that represent a violation of such rules.
Innveiing:
Vågenhallen, Holbergsgate 23, Sandnes
Fredag 20. oktober:
Prøveveiing: kl. 18:00 – 19:00
Offisiell innveiing: kl. 19:00 – 20:00
Lørdag 21. oktober:
Prøveveiing: Kl. 08:00 - 08:30
Offisiell innveiing: Kl. 08:30 - 09:00
Alle norske deltagere skal fremvise judopass ved registrering.
Det er kun tillatt å veie seg én gang under offisiell innveiing.
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(Stevnereglementet § 11)
Utøvere som deltar i flere klasser trenger kun å veie inn en gang.
Kampstart:
Kampstart lørdag: 10:00
Kamprekkefølge:
U15, U21, U18 og til slutt senior.
Finaler kjøres fortløpende.
Kampsystem:
2 deltakere:
Best av tre kamper (uoffisiell klasse).
3-5 deltakere:
Pool system med en pulje. Alle går mot alle i én pulje
6-8 deltakere:
Pool system med to puljer
9 eller flere deltakere: Cup-system med full rekvalifisering
Hvis to utøvere står likt etter ordinær tid, skal det kjøres Golden Score til
man får en avgjørelse.
Kamptid:
U15: 3 minutter effektiv tid.
U18, U21 og SENIOR: 4 minutter effektiv tid.
Premiering:
Inntil 5 deltagere i klassen: Gull, sølv og bronse.
Flere enn 5 deltagere: Gull, sølv og to bronsemedaljer.
Det er premiepenger til vinner av hver klasse i U21 og Senior,
ved minimum 9 utøvere i klassen.
Alle utøvere som stiller til premieutdeling skal være iført judogi
(Stevnereglementet § 18-12).
Dommere:
Dommere tas ut av Norges Judoforbund.
Dommermøte avholdes en halv time før kampstart.

Dispensasjoner:
Klubber eller kretser kan søke om dispensasjon fra Stevnereglementet med
hensyn til påmelding og deltakelse på stevner. Søknad sendes senest innen
påmeldingsfristens utløp til NJF v/SK på e-post: stevnekomiteen@judo.no
(Stevnereglement § 1-4).
Overnatting:
Hotell: Quality Hotel Residence i Sandnes
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NJF og dommere booker via forbundskontoret.
Øvrige booker via q.residence@choice.no og oppgir bookingkode
«1019GR002001» for spesialpris:
590,- pr døgn for enkeltrom inkl. frokost
780,- pr døgn for dobbeltrom inkl. frokost
1.050,- pr døgn pr. trippelrom inkl. frokost
1.280,- pr døgn pr. firemannsrom inkl. frokost
Webside: www.choice.no/quality/residence
Hotellet arrangerer også middagsbuffeter fredag og lørdag til følgende
priser:
Idrettsmenyer (Lasange, pasta etc) kr 185,- pr person
Tacobuffet kr 250,- pr person
Rimelig alternativ:
Det er mulig å overnatte i klubbens dojo for kr 100. Ta med sovepose og
liggeunderlag.
Stevneleder:
Navn: Svein Erik Rud
Epost: sveinerik.rud@judo.no
Telefon: 928 08 411
Diverse:
Førstehjelpspersonell vil være til stede i hallen.
Det kan kjøpes mat og drikke i hallen.
Gratis entré.
Treningssamling:
Søndag 22.10.2016 arrangeres to separate treningssamlinger fra kl. 10.0013.00. Disse går parallelt og man kan kun delta på èn.
Kamp- og teknisk samling – Neil Eckersley – 7. dan
Katasamling – Nage-no-Kata – Martin Helliesen – 5. dan
Påmelding via minidrett eller på stevnedagen. Det vil bli en pris
på 100,- kr pr utøver for treningssamlingen og kan betales via
min idrett eller vipps.
Velkommen!
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