
REGIONSMESTERSKAP 2018 

JUDO REGION VEST 
 

 
Sted:  Prestagardsskogen Idrettspark, Stord 
Arrangør: Judo Klubb Stord  
Dato:  Lørdag 26. januar 2019  
 

Judo Klubb Stord inviterer til Regionsmesterskap (RM) i Region vest. I henhold til 
stevnereglementet blir det ikke arrangert RM for barn, men vi vil i steden arrangere 
konkurranse med grupper. 

KLASSER:   
U9/U11/U13: Alle utøvere f.o.m det året de fyller 8 år, t.o.m. det året de fyller 12 år. 
U15 : Alle utøvere f.o.m det året de fyller 13 år, t.o.m. det året de fyller 14 år. 
U18 : Alle utøvere f.o.m det året de fyller 15 år, t.o.m. det året de fyller 17 år. 
U21 : Alle utøvere f.o.m det året de fyller 18 år, t.o.m. det året de fyller 20 år. 
SENIOR: Alle utøvere fra og med det året de fyller 21 år 

 

Barn:  Oppmøte senest kl 10:00. Barneklassene benyttes flytende vektklasser der en tilstreber 4-
5 deltagere i hver klasse. Det kan her tas hensyn til alder og ferdighetsnivå i tillegg til 
vekt. 

 

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 +100kg 
 
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 
 

Sammenslåing av vektklasser vil bli gjort etter behov.  
Utover dette følges Stevnereglementet gjeldende fra 1. januar 2019. 

 
KAMPTID: Barn:    2 minutter for begge kjønn 

U15/U18   3 minutter for begge kjønn 
U21    4 minutter for begge kjønn 
Senior:    5 minutter for begge kjønn 

   

KAMPAREAL: 2 kamparealer på 6  6 meter  
 
PREMIERING: Barn:  Lik premiering 
  Andre: 3 - 5 deltagere: Gull, sølv og bronse 
  > 5 deltagere:   Gull, sølv og to bronsemedaljer 
  Judo Region Vest deler ut pokal til beste klubb 
KAMPSYSTEM : 

3 - 5 deltagere i klassen: Serie 



   6 - 10 deltagere i klassen: Serie med 2 forpuljer 
   > 10 deltagere i klassen: Cup m/dobbel rekvalifisering 
 

DELTAGERKRAV Minimum gult belte, blå judogi bør benyttes av juniorer og seniorer. 
 
FØRSTEHJELP Førstehjelpspersonell vil ikke være tilstede i hallen. Klubben stiller med enkelt 

føstehjelpsutstyr. 
 
INNVEIING   Prøve kl. 11.45 - 12.00 i Prestagardsskogen Idrettspark 

Offisiell Kl. 12.00 – 12:30 i Prestagardsskogen Idrettspark 
 
KAMPSTART  Barn:  10:30 

Senior:  ca. 12:40 
   U15-18-21: ca. 13.00 
 
GJENNOMFØRING Som indikert går barnegruppene først. Deretter starter henholdsvis senior, 

ungdom og junior. Klassene kjøres uavhengig av hverandre slik at yngre utøvere 
kan delta i flere klasser. Hvis interesse vil det til slutt være åpen klasse for damer 
og herrer. 

 
STARTKONTIGENT Barn:    200,- 
   Ungdom/Junior:  250.- 

Senior:    300,-  
Det vil koste kr 50 ekstra å delta i flere klasser. Betales samlet pr. klubb til Judo 
Klubb Stord. Husk å ta med kvittering til innveiing. Det kan også betales kontant 
ved innveiing.  
Innbetaling til Judo Klubb Stord konto.nr.: 8420.20.38165 

 
STEVNELEDER  Kurt Nes 
 
DOMMERE Arrangøren innbyr dommerne. Meld fra til oss i god tid hvis dere har aktuelle 

dommere. 
 
PÅMELDING MÅ VÆRE ARRANGØREN I HENDE INNEN 22. JANUAR!! 

Vennligst bruk e-mail.  
NB: Fyll ut alle felt i påmeldingsskjemaet! Barn kan melde seg på stevne dagen. 

 Påmelding er økonomisk bindende hvis frafall meldes etter 22. jan, gjeld ikke 
barn.  

 
FORSIKRING Utskrift av klubbens forsikringsliste i pdf-format fra NJFs forsikringsadministrasjon 

sendes til arrangøren sammen med påmeldingen. 
 
AVLYSNINGSFRIST 20. januar. 
 
INFORMASJON Telefon: 97556225 E-post: kurt.nes@sklbb.no 
 
ADRESSE Prestagardskogen Idrettspark, Vestlivegen 46, 5416 STORD 

 
KIOSK Det vert kiosk i hallen med sal av drikke og mat. 
 

VEL MØTT I PRESTAGARDSSKOGEN IDRETTSPARK! 
 



Veibeskrivelse til hallen: 
 
Avkjørsel fra E39 mot Haga. Følg  RV 58 Vestlivegen ca. 1,1km, ta første til høyre i rundkjøringen mot 
Prestagardskogen Idrettspark. Parkering 50 m etter avkjørsel.  
Alternativ parkering forsett RV 58 gjennom rundkjøring ca. 300m, ta av mot Nordbygdo Ungdomsskule 
parkering høgreside etter ca 600m. 

 
 

Kart: 

 

       
 
 


