
AMAGER JUDO SKOLE 
CPH CUP 2 - 2019 
Der afvikles 3 turneringer i 2. halvår 2019.  

Amager Judo Skole ● Strandlodsvej 10 ● 2300 København S ● Telefon 40 50 80 35 
www.amagerjudo.dk ● info@amagerjudo.dk 

  

 

 

Hvornår: Søndag den 3. november 2019 
 

Hvor: Amager Judo Skole, Strandlodsvej 10, 2300 København S. 
 

Mødetid: Registrering er differentieret.  – Mødetider for den enkelte kan ses på 

www.copenhagenjudo.com efter tilmeldingsfristens udløb 

  

 Vigtigt! Husk at registrere dig ved dommerbordet ved ankomst 
 

Sidste kampe slutter: Ca. kl. 16.00 

 

Pris/Betaling: Kr. 100,- Betaling og tilmelding via kalenderen på amagerjudo.dk  
 

Kategorier:  C. Gruppen er hvid, eller max med 1 graduering.  

 Har du deltaget i C rækken i første halvår 2019, og har du vundet mere end 50 

% af dine kampe, så skal du tilmeldes i B rækken her i 2 halvår 2019 
  

B. Gruppen er alle med mindst 2 gradueringer.  

 Har du deltaget i B rækken i første halvår 2019 og vundet over 50 % af dine 

kampe, skal du tilmeldes i A Rækken  
 

 Der kæmpes i flydende vægtklasser. 
 

Præmier Medaljer og diplomer til alle i C rækken 

Medaljer til nr. 1, 2 & 3 samt diplomer til alle B rækken 

Medaljer til nr. 1, 2 & 3 i A og Senior rækken 

 Pokaler til de 10 bedste på ranglisten efter hvert halvår i A, B, C kategorien 

 Pokaler til de 3 bedste i S kategorien efter hvert halvår 

 Da det er en rangliste turnering, kæmper du hele turneringen i den først 

tilmeldte kategori, uanset om du undervejs gradueres yderligere. 
 

 Der vil inden kampstart blive en introduktion til regler og procedurer, således 

 at både forældre og kæmpere får en god oplevelse. Der vil blive kæmpet på 2 

 måtter.  
 

Cafeteria: Morgenbrød, sandwich, kaffe, vand, slik mm. 

 

Tilmeldingsfrist: 30. oktober kl. 22:01 2019 

 

 Info om stævnet, billeder, ranglister, kamplister kan ses på 

www.copenhagenjudo.com 
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