
Dato: Lørdag d. 4. februar 2012

Sted: Greve Hallen Hal 3, Lillevangsvej 88, 2670 GreveGreve Hallen Hal 3, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Tidspunkter: Indvejning
Dommermøde
Sekretariatsmøde 
Coach møde
Åbning af stævnet
Kampstart

kl. 8.00 - 9.00
kl. 8.30 - 9.30
kl. 8.30 - 9.30
kl. 9.00
kl. 9.45
kl. 10.00

Tilmelding: Pr. mail og senest lørdag d. 21 januar. Tilmeldingen er bindende 
og skal ske klubvis.

Til:
Lasse Svane Weimar - dm@fjjk.dk

Pr. mail og senest lørdag d. 21 januar. Tilmeldingen er bindende 
og skal ske klubvis.

Til:
Lasse Svane Weimar - dm@fjjk.dk

Deltagelsesgebyr: 200 kr pr. deltager200 kr pr. deltager

Indbetales på Ju-Jitsu Danmarks bankkonto, som er: 
4180-4180749926

Ved udeblivelse eller sygdom opkræves deltagergebyr

Indbetales på Ju-Jitsu Danmarks bankkonto, som er: 
4180-4180749926

Ved udeblivelse eller sygdom opkræves deltagergebyr

Spørgsmål: Lasse Svane Weimar - 20 32 81 62 - dm@fjjk.dkLasse Svane Weimar - 20 32 81 62 - dm@fjjk.dk

Kategorier og vægtklasser:Kategorier og vægtklasser:Kategorier og vægtklasser:

Duo Games: Damer (Piger), Herrer (Drenge) & MixDuo Games: Damer (Piger), Herrer (Drenge) & MixDuo Games: Damer (Piger), Herrer (Drenge) & Mix

Greve Ju-jutsu Klub og Ju-Jitsu Danmark præsenterer

Danske Mesterskaber
Ju-Jitsu 2012

mailto:dm@fjjk.dk
mailto:dm@fjjk.dk
mailto:dm@fjjk.dk
mailto:dm@fjjk.dk


Fighting:

Børn - 9-11 årBørn - 9-11 år Ungdom – 12-14 årUngdom – 12-14 år Aspiranter - 15-17 årAspiranter - 15-17 år Senior - Fra 18 årSenior - Fra 18 år

Årgang 2001 - 2003Årgang 2001 - 2003 Årgang 1998 - 2000Årgang 1998 - 2000 Årgang 1995 - 1997Årgang 1995 - 1997 Fra årgang 1992Fra årgang 1992

Piger Drenge Piger Drenge Damer Herrer Damer Herrer

-30 -30 -40 -41 -52 -55 -55 -62

-34 -34 -44 -45 -57 -60 -62 -69

-38 -38 -48 -50 -63 -66 -70 -77

-42 -42 -52 -55 +63 -73 +70 -85

-46 -46 -57 -60 -81 -94

+46 +46 +57 +60 +81 +94

Fælles retningslinier

• Gyldig DJU licens. Konsekvensen ved at mangle licens eller licenskvittering, vil være, at 
man skal betale for et midlertidigt licens – DKK. 150,- på stedet for at kunne deltage!

• Alle deltagere skal være gradueret minimum 5. kyu i Ju-Jitsu, DJU.

• Stævnet kæmpes efter gældende JJIF regler.

• En vægtklasse vil kun blive udkæmpet såfremt der er minimum 3 deltagere tilmeldt i den 
pågældende vægtklasse. 

• Er der tilmeldt færre end 3 personer i en vægtklasse, foretages oprykning til nærmeste 
tungere vægtklasse. Ingen kan dog rykkes mere end 2 vægtklasse op.

• Deltagere vejes ene og alene på tilmeldte vægt og vægten evt. uden tøj er gældende.

• Guld, sølv og bronzemedaljer uddeles ved alle udkæmpede vægtklasser. Der uddeles kun 1 
bronzemedalje. Der uddeles DIF medaljer til vinderne af DIF godkendte Senior klasser.

• I vægtklasser med 3 deltagere uddeles ingen bronzemedalje og der kan ikke uddeles 
medaljer til kæmpere, som kun har tabt.

• Ønsker en kæmper at kæmpe i en højere kategori (F.eks. hvis en ungdomskæmper ønsker 
at deltage som aspirant) er det muligt. Man kan dog maksimal rykke op til den efterfølgende 
kategori.

• Kampsystem:

 I kategorier med 3-5 deltagere kæmpes i puljer, hvor alle møder alle 1 gang.

 I kategorier med med 6 eller flere deltagere kæmpes i double pulje, dette vil 
sige at alle er således sikret af mindst 2 kampe.



Navn E-mail adresse: Mobil telefon nr.:

Klubbens kontaktperson

Licens nr. Fuldt navn Køn Kategori Vægtklasse Bæltegrad


