Inbjudan till nybörjartävlingen ”Gribbycupen” den 10 mars 2019
Er klubb inbjuds härmed att delta i Gribbycupen den 10 mars 2019. Vi räknar med ca 150
deltagande barn på tre tävlingsmattor. Till denna tävling har sponsorer skänkt medaljer till
alla deltagare. Mer information och eventuella kompletteringar framgår av vår hemsida:
www.gribbyjudo.se
Välkommen till en nybörjartävling som är anpassad till barnens villkor utan viktklasser
och en strävan att inte låta nybörjare möta erfarna barn- och ungdomar. Har barnen
tävlat i några år (fler än ca 20 ggr) bör de inte anmälas till denna tävling.
Tävlingsform: Tävlingen är indelad i ålderskategorierna U11, U13 och U 15. Tjejer och
killar tävlar tillsammans. De delas in i två grupper. I grupp A tävlar barn med vit-gult och gult
bälte som aldrig (nästan aldrig) har tävlat tidigare. I grupp B tävlar barn som tidigare har
deltagit i tävlingar. Deltagarna delas automatiskt in efter den aktuella vikten i grupper om 3
eller 4 deltagare. Inom varje grupp tävlar alla mot alla. Tävlande med flest poäng vinner guld,
övriga blir tvåa och får varsin silvermedalj. Svenska Judoförbundets tävlingsregler för barn
kommer att användas. Lagledare från deltagande klubbar, domare och tävlingsledning träffas
klockan 09:45 för genomgång. Ungdomsdomare från vår klubb kommer att medverka.
Tävlingen kommer att sändas på Internet och de som anmäler sig godkänner detta.
Tider: Invägning för U 11 startar klockan 08:00 och stänger klockan 09:30 prick. Tävlingen
för U 11 startar klockan 10:00. Invägning för U 13 och U 15 startar 10:30 och stänger 11:30.
Prisutdelningarna sker löpande när respektive 4-grupp har genomfört sina matcher.
Plats: Täby Racket Center med adressen Flyghamnsvägen 16, 183 64 Täby.
Anmälan: Anmälan görs av gästande Judoklubbs lagledare via Internet
(http://www.competitionserver.unipix.se/) senast den 7 mars. Länk till tävlingen finns även på
Gribby Judos hemsida. Anmälningsavgiften på 200:-/ deltagare inbetalas till Gribby Judos
bankgiro 650-5267 senast den 7 mars.
OBS! Ingen efteranmälan accepteras efter den 7/3.
Anmälan av Gribby Judos deltagare sker av föräldrarna via hemsidan på Internet.
Förtäring: Cafeteria finns i Sporthallen
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