
INBJUDAN TILL

VUXEN-JP 

2012

ARR: GÖTEBORGS JUDOKLUBB



Tävlingsregler för vuxentävlingen

                        

Nu kommer fortsättning på Vuxen-JP, som arrangeras i GJK:s dojo och 
syftet är att stimulera och utveckla tävlingsintresset i Västra Zonen.

Tävlingen är för Dig som inte har någon tidigare tävlingserfarenhet eller 
endast begränsad sådan, men är för gammal för Ungdoms-JP.

Viktklasser:

D -57 H -73
D -70 H -90
D +70 H +90

Matchtid: 4 min

IJF:s och SJF:s gällande regler tillämpas. GJK förbehåller sig rätten att vid 
behov ändra viktklasserna.

OBS! Vuxen-JP ingår inte i Lars Stocks Vandringspris och lagtävlingen!

GJK förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare till 60 st, varför 
de först anmälda får deltaga.

Anmäld deltagare samtycker till att namnet publiceras
i GJK:s klubbtidning Kuchi-Waza OnLine på Internet!

Reglerna för Judits Pokal kan justeras inför varje kommande kalenderår och GJK tar tacksamt emot synpunkter 
eller förslag till förbättringar och regeländringar. 



 Medtag Judopass!

Göteborgs Judoklubb
har nöjet att inbjuda till

VUXEN JUDITS POKAL
 

Datum: Lördagen den 15 september 2012.
Kategori: Födda 1990 eller tidigare. Tävlande person ska inte ha några 

tidigare tävlingserfarenheter eller endast begränsande sådana.
Grad: Lägst 5 kyu (gult bälte) och högst 1 kyu (brunt bälte)
Invägning: Kl. 08:00-08:45 med tävlingsstart ca kl. 10:00
Anmälan: GJK tillhanda senast den 7 september 2012.

Plats: GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg

Villkor: se Tävlingsregler för JUDITS POKAL 2012

Anmälan: Via mail till info@gjk.se
Ange namn, födelseår, Dam/Herr, viktklass och bältesgrad

Avgift:         120 kr per deltagare att inbetalas på GJK:s postgirokonto nr 42851-6 senast 
i samband med anmälan. Försenad anmälan medför dubbel 
anmälningsavgift

Info: info@gjk.se eller 031-240654 (kvällstid)

Välkomna till Vuxen-JP 2012!
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