
Stenungsunds Judoklubb     
_________________________________________________________________________________________  

Välkommen på GO Cup2# 2022 
 DATUM & PLATS: 
   
  

Lördagen den 29 oktober 2022 
Stenungsunds Arean, Nösnäsvägen 2 Stenungsund 
 

INVÄGNING:  

  

Obs! Preliminära tider. 
U9 kl 8:30-9:00 
U11 kl 9:30-10:00 
U13 kl 11:30-12:00 
U15, U18 och Senior kl 14:00-14:30   

TÄVLINGSSTART:  Obs! Preliminära tider. 
U9 kl 10:00 
U11 kl 11:00 
U13 kl 13:00 
U15, U18 och Senior kl 15:30 
 

ANMÄLAN:  Anmälan senast den 24 oktober:  
På tävlingens Smoothcomp sida 
OBS! Max 220 deltagare, först till kvarn gäller.  
 
Även Coach ska anmälas, men ingen avgift utgår. 

STARTAVGIFT:  150 kr per anmäld Early Bird fram t.o.m 25/9, från 26/9 200 kr nornal avgift. 
Vid efteranmälan gäller dubbel startavgift 400 kr. 
 

KATEGORI   Flickor U9 Född 2014-2016 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt   
Pojkar U9 Född 2014-2016 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt   
Flickor U11 Född 2012-2013 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt 
Pojkar U11 Född 2012-2013 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt  
Flickor U13 Född 2010-2011 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt 
Pojkar U13 Född 2010-2011 flytande viktklasser, anmäl verklig vikt 
Flickor U15 Född 2008-2009: -40, -44, -48, -52, -57, -63 och + 63 kg  
Pojkar U15 Född 2008-2009: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 och + 73 kg  
 
OBS! Vi kommer köra nybörjarregler dvs. Inga arm och halslås i U18 och 
senior. 
Flickor U18 Född 2005-2007: 15-17 år: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  
Pojkar U18 Född 2005-2007: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  
Damer Född 2004 eller tidigare: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg  
Herrar Född 2004 eller tidigare: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg  
 

DISPENSER  
  

Tävlande som önskar tävla men inte uppfyller ålderskrav ska söka dispens hos 
TU. 
 

REGLER:   
  

Enligt SJF:s Tävlingsbestämmelser.  
Endast för tävlande med 4 och 5 kyu. 
 

INFORMATION:   

  

Vid förändringar av kategori och sammanslagningar alt uppflyttning eller 
strykningar kommer aktuella coacher att meddelas via e-post, vid uteblivet svar 
på tävlingsledningens förfrågan om förändring kvarstår den anmälda judokan i 
anmäld kategori och riskeras att strykas på tävlingsdagen. Var noga att ange 



korrekt e-post vid anmälan. För mer information angående tävlingen hänvisas 
alla till https://svenskjudo.smoothcomp.com 
 

FÖRSÄKRING:  
  

SJF:s gruppförsäkring för Svenska Judoklubbar.  

MEDIA:  

  

Genom sitt deltagande godkänner man att namn, bild och videoupptagning kan 
publiceras i media samt på internet.  

TÄVLINGSLEDARE:  
  

Jeanette Vahlenberg, 070-6455607, tavling@stenungsundsjudoklubb.com 
 

LOGI: 
  

Vid behov av logi kontakta Jeanette Vahlenberg 

ARRANGÖR: Stenungsunds Judoklubb. 

 


