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Sted  Frederiksborg Hallen, Milnersvej 39, 3400 Hillerød 
 
Værtsklub  Hillerød Ju Jutsu. 
  
Coachmøde  Kl. 09:00 
 
Indvejning   Børn og Ungdom  kl. 09:00-09:30 
  Aspiranter og Seniorer:  omkring kl. 13:30 eller kort tid efter 
 
Kampstart  Børn og Ungdom  kl. 10:00 
  Aspiranter og Seniorer  omkring kl. 14:00 eller kort tid efter 
 
Tilmelding Kun per e-mail med alle oplysninger jf. tilsendte og vedhæftede skabelon til 

e-mail: willard@live.dk  
 
========���� Deadline for tilmelding: Fredag, den 6. april 2012, kl. 24:00 
 
JJIF reglement Kan downloades hos DJU:  

http://ju-
jitsu.dk/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,161/Itemid,328/  

 
Vægtklasser i fighting De følgende vægtklasser vil blive anvendt ved Danske Meskerskaber og 

andre turneringer i Danmark:  
 

Vægtklasser 

Børn - 9-11 år 
Årgang 2001-2003 

Ungdom – 12-14 år 
Årgang 1998-2000 

Aspiranter - 15-17 år 
Årgang 1995-1997 

Senior - Fra 18 år 
Fra årgang 1994 

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 
 
Tilmelding til vægtklasser, eller kategorier er bindende, dette betyder at man ikke kan skifte 
vægtklasse efter tilmeldingsfristens udløb. 
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Stævneledelse Alle henvendelser under stævnet foregår til Stævneledelsen og ikke 
sekretariatet. 

 
Eftertilmelding  Eftertilmeldinger bliver ikke accepteret, desuden er selve tilmeldingen og 

tilmelding til vægtklasser, eller kategorier bindende. Der opkræves 
deltagergebyr ved sygdom, udeblivelse, eller tilbagetrækning. 

 
Note om alder Man tilmeldes i den kategori, som svarer til alderen i hele kalenderåret, dvs. 

den højeste alder i det løbende år.  
Eksempel: Hvis man først fylder 12 år den 31. december 2011, så tilmeldes 
man til Nippon Cup runder i hele 2011 i klassen 12-14 år (Ungdom)! 

 
Vejning Husk at kontrollere deltagerens vægt i klubben før tilmeldingen! 
 Man kan ikke skifte vægtklasse efter tilmeldingsfristens udløb og 

ved indvejningen. Dette kan betyde, at man ikke kan deltage i 
stævnet, hvis man ikke opfylder vægtklassens krav.  
 

Licens Gyldig Ju-Jitsu licens påkrævet. Deltagere uden licens vil ikke få lov til at 
opstille i Nippon Cup.  

 
Gebyrer Opstartsgebyr til runde 1+2+3: DKK. 500,- (Betales kun for nye klubber) 

Deltagergebyr Fighting DKK. 45,- per person/per kategori/vægtklasse. 
Deltagergebyret for denne Nippon Cup runde skal indbetales direkte på Ju-
Jitsu Danmarks bankkonto, som er:  
Danske Bank reg.nr. 4180 kontonr. 4180749926.  

NB!                               Alle betalinger skal være udført sidste bankdag: Fredag, den 6/4 2012 
 
Fælles retningslinjer 

• 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, kan der 
eventuelt foretages oprykning til nærmeste tungere vægtklasse. Ingen kan dog rykkes mere 
end 1 vægtklasse op. Eller der kæmpes ”bedst af 3” 

• 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. I en ” bedst af 3” pulje uddeles kun en guldmedalje. 
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.  

• Obs.: Note om alderen - En alderskategori opdeles på årgang og ikke efter den faktiske 
alder. Det er således den alder man opnår i det pågældende kalenderår, der gælder. 
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Afsnit om ukontrollerede teknikker, hårde teknikker, vildt svingende teknikker, strengt 
forbudte handlinger, og usportslig adfærd  
 
• Kæmpere vil ikke få point for, og straffes for (Se JJIF reglementet, Section 13 - Straffe):  

� Ukontrollerede teknikker, som straffes med Chui 
� For hårde teknikker, som straffes med Chui  
� Teknikker ude af balance, løbende eller hoppende, som straffes med Shido  
� Vildt svingende teknikker, som straffes med Chui (selv om de ikke rammer 

modstanderen)  
� I tilfælde af to ”forbudte handlinger” tabes kampen på “Hansoku-make” 

(=diskvalifikation).  
 

• Følgende handlinger anses for at være strengt forbudte handlinger og som straffes med ” 
Hansoku-make”:  

� At anvende en handling, der kan skade modstanderen.  
� At kaste eller prøve at kaste modstanderen med lås eller strangulering.  
� At lave lås på halsen eller rygsøjlen.  
� At lave ”twistede” låse på knæ eller fodled.  

 
• Første gang en kæmper laver en strengt forbudt handling, vil deltageren blive straffet med 

“Hansoku-make”.  
� Deltageren taber kampen med 0 point og modstanderen får 14 point eller de 

allerede opnåede point, hvis de overstiger 14.  
• Anden gang i turneringen en kæmper taber på Hansoku-make 

� Deltageren bliver deltageren udelukket fra resten af turneringen.  
 

• Hvis en kæmper viser usportslig adfærd efter en kamp kan dommerne enstemmigt beslutte, at 
kæmperen skal udelukkes fra resten af turneringen.  
 

• Dommerne vil informere stævnelederen om deres beslutning og derefter bede om at foretage 
den officielle annoncering. Den udelukkede kæmper taber alle kampene, han/hun allerede har 
vundet, inklusiv eventuelle medaljer. 


