2022.04.30. (Szombat)
U18

U13

2005-2009

2010-2011

Mérlegelés ideje:

08:00 - 09:00 h, +1 kg kedvezmény

13:00 - 14:00 h

Verseny kezdete:

10:00 h

15:00 h

Mérkőzés ideje:

IJF szabályok

2 perc + GS. 1 perc /osaekomi
waza/

-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

-32, -35, -38, -41, -45, -50, -56, +56

-42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90,
+90

-32, -35, -38, -41, -45, -49, -54, -60, 66, +66

U23

U15

2000-2007

2008-2010

Mérlegelés ideje:

08:00 - 09:00 h

12:00 - 13:00 h

Verseny kezdete:

10:00 h

14:00 h

Mérkőzés ideje:

IJF szabályok

3 perc + golden score

-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

-36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, 81, +81

Születési év:

Lányok:
Fiúk:

2022.05.01. (Vasárnap)

Születési év:

Lányok:
Fiúk:

2022.05.02-05.03 – NEMZETKÖZI EDZŐTÁBOR UTE JÉGCSARNOK & JUDO CSARNOK
Küzdőtér: 1000+650 m2
Edzések időpontjai:

Délelőtt

Délután

10:00 - 12:00 h

16:00 - 18:00 h

LEBONYOLÍTÁS
8 db 7 x 7 méteres küzdőfelületen
DÍJAZÁS
1. helyezettek érem és kupa, 2-3. helyezett versenyzőknek érem.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
Kötelező előnevezés az MJSZ informatikai rendszerében, 2022. április 26-ig.
weboldal: www.budapestjudo.com
NEVEZÉSI DÍJ
4000 Ft/fő/előnevezés esetén
8000 Ft/fő/helyszínen, nevezési határidő után
BELÉPŐJEGY
1000 Ft (felnőtteknek), 500 Ft (diákoknak, 6-18 éves korig).
Minden 5 fő bemérlegelt versenyző után 1 közreműködő jegyet adunk.
EREDMÉNYHIRDETÉS
A korosztályos verseny befejezését követően azonnal.
EGYÉB
Az öltözőkben és a verseny helyszínén hagyott értéktárgyakért a verseny rendezője felelősséget
nem vállal!
Covid 19
2022. április 10-ig a bajnokság Szervező Bizottsága dönt a verseny véglegesítéséről, a COVID-19
korlátozásoknak megfelelő intézkedésekről, valamint a résztvevők szerepléséről a hatályban lévő
szabályoknak megfelelően.
Erről a döntést követően tájékoztatót fogunk kiadni.
REGISZTRÁCIÓ
Első regisztráció: 2022.04.01-én kezdjük meg.
A sportoló több korcsoportban, de korcsoporton belül csak egy súlycsoportba nevezhető be.
Regisztráció vége: 2022.04.26-án, függetlenül a benevezett résztvevők számától.
MENETREND
A program menetrendje a nevezettek létszámától függ. A programot a verseny megrendezése
előtt elérhetővé fogjuk tenni. Az ütemtervek tartalmazni fogják a mérlegelés idejét, valamint a
mérkőzések kezdetét.
A mérkőzések mindkét nap 10:00-kor kezdődnek.

