REGIONMESTERSKAP I JUDO 2018, REGION VEST & REGIONSSTEVNE FOR BARN
Sted: Siddishallen Dojo (Stavanger Judoklubbs dojo).
Adr:

Ishockyveien, 4021 Stavanger.

Dato:

Lørdag 3. februar 2018

Arrangør:

Stavanger Judoklubb. Veiviser: Se webside www.stavanger.judo.no

RM-DELEN AV STEVNET For detaljer om barnestevnet, se side 3
Alderklasser:
U15 = Ungdom født 2004 eller 2005.
U18 = Ungdom f. 2001, 2002 eller 2003.
U21 = Juniorer f. 1998, 1999 eller 2000. Senior: Født 1997 eller tidligere.
Barn i U15: Det gis generell dispensasjon for barn fra U13 (f. 2006 eller 2007) til å stille i U15 såfremt
utøveres klubb mener at barna er klare for dette nivået
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, +100 kg
Sen. Damer: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg & Åpen klasse.
Sen. Herrer: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg & Åpen klasse.
Sammenslåing av vektklasser kan forekomme.
Åpen Klasse senior er uten vektbegrensning;
Senior Damer & Senior Herrer
Shime-waza (kveleteknikker) og kansetsu-waza (armbend) er ikke tillatt i U15, men kan benyttes i de
øvrige aldersklasser i Regionmesterskapet (RM).

Deltagerkrav: Minimum 5. mon/kyu. Deltagere i U18, U21 og i Sr. skal være kyu- eller dan-graderte
Utøver som fyller 14 år i 2018 og har 3. kyu eller høyere grad, kan delta i U18. U18-utøvere kan delta
i U21 & senior og U21-utøvere kan stille i senior.
Påmeldinger:
Må senest 25. Januar. 2018 sendes på påmeldingsdokumentet (excel) til stevneleder,
rune@proffsport.no eller stavanger.judo@gmail.com. Påmeldinger til RM og barnestevnet kan gjøres
på samme skjema. NB: For utøvere i ”plussklasser”, dvs. tyngste vektklasse for hver aldersklasse,
ønskes også oppgitt ca-vekt i tillegg til vektklassen. Påmelding til Senior Åpen klasse kan skje på
stevnedagen.
Deltageravgift:
200 kr. I U9, U11 & U13.
300 kr. i U15, U18, U21 & Sr.
100 kr. pr. ekstraklasse:
200 kr. for å delta kun i Åpen klasse.
Betales samlet pr. klubb til Stavanger judoklubbs kto. 3201.60.52840 ved påmelding. Alternativt
betale under registrering innveiing; kontant, med kort eller Vipps. Åpen klasse kan betales i kiosken
under stevnet.
Om judopass: Judopass skal være i orden.
Om Lisens omfatter utøverforsikring. Forsikring/lisens for 2017 utløper 31.01.2018, så alle som er
minimum 13 år på stevnedato, må ha gyldig lisens for 2018 for å delta. U15-utøvere som blir 13 etter
10. feb., trenger ikke judolisens for å delta på stevnet. NB: Ca 5 dager før stevnet sendes
påmeldingslisten til Judoforbundet, som sjekker om alle lisenspliktige har dette i orden. Hvis det ikke
ordnes, kan de dessverre ikke delta.

Innveiing Barn: Kl. 09.15–09.45
Innveiing u15 u18 u21 og senior kl 12-13: Prøveinnveiing. Kl 11-12.
Offisiell veiing. Kun en offisiell veiing tillatt. (kun lørdag)
Barn (U13) født 2006 eller 2007, som i tillegg skal delta i U15, må stille til innveiing.

Drakter/belter:

U15 bruker hvite og blå drakter eller røde og hvite kampbelter, ikke egne belter. U18 bruker hvite
og blå drakter eller røde og hvite kampbelter, pluss egne belter. U21 & senior skal primært bruke
hvite & blå drakter.
Matteareal: Kampene går på 3 matteareale for barn 2 på 7*7m og 1 på 6*6m. Ungdomsklassene
junior og senior foregår på 2 kampmatter på 7*7m arealer. Oppvarmingsareale vil være matte tre
like vedsiden av i samme lokale.
Kamptider: Effektiv tid: 3 min. i U15 & Ne-Waza.

4 min. i U18, U21 & Senior.

Kamptid barneklassene: løpende tid 2minutters kamper.
Kampstart RM: Umiddelbart etter at premieutdelingen i barneklassene er ferdig (har kampstart kl.
10). En mer detaljert tidsplan sendes påmeldte klubber senest torsdag før stevnet. Starter med
U15. Deretter, i noenlunde rekkefølge; U18, U21, senior.
Premiering: U9, U11 & U13: Deltagermedalje til alle. Premieutdeling skjer umiddelbart etter at
barneklassene er ferdige. Alle utøvere som stiller til premieutdeling skal være iført judogi, helst
hvit.
Premier: U15, U18, U21 og Sr. Medalje til 1.-, 2.- og 3.-plasser. Ved premieutdeling skal alle
medaljører stille i judogi, helst hvit..
Dommere: Vi oppfordrer klubbene til å stille med så mange dommere som mulig og føre disse opp
nederst på side 2 i påmeldingsdokumentet (excel).
Dommermøte: I hallen ca kl. 9. Hoveddommer: Ådne Lie
Lagledermøte: Kan, om nødvendig, bli et kort møte ved sekretariatet før kampstart.
Sanitet: Førstehjelpspersonell vil være til stede.
Kiosk/kafé Stevnekiosken selger mat og drikke. Kan betale kontant, med kort eller Vipps.
Overnatting: Clarion Hotel Energy ligger 300 meter unna. Flybussen stopper rett utenfor.
Eller i vår dojo på Hillevåg Consul Sigval Bergesens vei 80 4016 Stavanger
Overnatting: 100 kr. pr. person for overnatting i vår dojo på Hillevåg. Consul Sigval Bergesens vei 80
4016 Stavanger fredag til lørdag. Det forutsettes at de det gjelder stiller med ansvarlig, voksen
lagleder under overnattingen. Betales sammen med deltageravgiften eller i kiosken på stevnedagen.
VIKTIG: Senest 25. Januar må arrangør ha oversikt over antall overnattere.

Fotografering: Påmelding til stevnet gjelder også som tillatelse til at utøvere på stevnedagen kan bli
fotografert/filmet og at foto/filmsnutt kan bli lagt ut på arrangørens webside.
Stevneleder: Rune Anderssen, tlf: 97566000 E-post: rune@proffsport.no
Velkommen til Regionmesterskapet 2019 for Judoregion Vest

For opplysninger om deltageravgift og diverse annen relevant info, SE SIDE 1 & 2. Aldersklasser:
U9: Født 20U11: Født 2008 eller senere. U13: Født 2006 eller 2007. U13-utøvere kan under visse
forutsetninger delta i U15. Se side 1. Erfaringsnivå: Ved påmelding i U11 og U13, opplys også om
utøverens nivå (stevneerfaring): Nivå 1: Deltatt i maks 1 stevne. Nivå 2: Deltatt i min. 2, maks 4
stevner. Nivå 3: Deltatt i 5 stevner eller flere. NB: Det er mulig å melde på i høyere nivå enn
stevneerfaring tilsier, men ikke omvendt. Vi tilstreber gruppeoppsett der alle i en klasse er på ca.
samme nivå, men i noen tilfeller må man mikse nivå og/eller sette U11 sammen med U13 for at alle
skal få klasse.

Påmelding Må senest 25. Januar være sendt på det offisielle excel-dokumentet til stevneleder, U9,
U11 & U13: e-postadr. Rune2proffsport.no

Vektklasser: U9, U11 & U13: Flytende vektklasser. Oppgi nøyaktig vekt. Shime-waza (kveleteknikker)
og kansetsu-waza (armbend) er forbudt i U11 og U13 og U15.

Deltagerkrav: Min. 5. mon (gult belte). Hvis barneutøverne bruker blå drakt, bør de også ha hvit
drakt.

Kamptid: U9, U11 & U13: 2 min (løpende tid).

Kampsystem: Vi tilstreber 4 utøvere i hver pulje, men det kan også bli klasser med 5 eller kun 3.

Line-up: Kl. 09.45. Kampstart: Kl. 10.00. Tidsplan blir sendt til påmeldte klubber senest torsdag før
stevnet. Felles oppvarming for barn.

t hvit.
Stevneleder: Rune Anderssen, tlf 97566000 E-post: rune@proffsport.no

Velkommen til Judoregion Vest RM og Region stevne for barn, Ungdom junior og senior 2018

Vennlig hilsen Stavanger Judoklubb

