
 

Upplandsserien 
 
 
 
 
Knivsta Judoklubb i samarbete med Upplands Judoförbund inbjuder till deltävling 3 i 
Upplandsserien. 
 
Tävlingen kommer bl a att ha ett antal anpassningar för undvika smittspridning: 

- Separata tävlingspass så att åldersklasserna inte går i varandra. 
- Förutom deltagarna kommer endast coacher (max en coach per matta från varje 

klubb) och funktionärer att vara i tävlingslokalen. Övriga får vara bakom glasväggarna 
som skiljer av lokalen mot de publika delarna. Vissa undantag kan komma att göras 
för de allra yngsta deltagarna. 

- Stationer med handsprit kommer att finnas. 
- Samtliga rekommenderas att byta om hemma, men för de som absolut inte kan det 

så kommer vi att tillhandahålla fler omklädningsrum än normalt. 
- Invägning kommer inte att ske i tävlingslokalen.  

 
Datum:   Söndagen 8 november 2020 
 
Tävlingslokal: Kampsportslokalen i den nya idrottsanläggningen som heter 

Centrum för Idrott och Kultur, Parkvägen i Knivsta. 
 
Tävlingsstart:  Första klassen kommer att starta 10.30, därefter i tidsatta 

intervaller. Besked om exakta klockslag och invägningstider 
meddelas 3-4 dagar innan tävlingen. Tävling sker parallellt på två 
mattor.    

 
Anmälan:  Anmälan ska ske klubbvis med namn, grad, ålder, vikt och klubb, 

senast 29 oktober 2020 till knivsta.judo@gmail.com  Vi ber 
samtliga vara noggranna med uppgifterna. Anmälan som inte har 
samtliga uppgifter kommer inte att godtas. Ingen efteranmälan är 
möjlig för att arrangören ska kunna planera. 

 
Tävlingen vänder sig främst till barn/ungdom som inte tävlat så mycket och vill komma igång 
med att tävla. Möjlighet finns även för de som har mer tävlingserfarenhet att delta.  
 
Upplandsserien är en lagtävling där klubbarna tävlar mot varandra. Antalet deltagare i laget 
är obegränsat. 
 
Inga fasta viktklasser utan arrangören gör klassningen och uppdelningen innan tävlingen 
baserad på de uppgifter som lämnas av föreningarna i samband med anmälan.   



 
Poängsystem:   Föreningen får 5 poäng för upp till 7 deltagare per lag. Oavsett 

vinst eller förlust dvs max 35p. Föreningen får även 
placeringspoäng enligt följande: 1: plats = 3p, 2:a plats 2 p, 3:e 
plats 1p.  

 
 Efter 2 av 4 deltävlingar är ställningen följande: 
  

 
 
 
Övrigt: Respektive förenings coach ansvarar för hjälp med bälte. Det finns 

både servering och restaurang. Resultat och bilder kan komma att 
publiceras på Knivsta Judoklubbs hemsida och Facebooksida. 
Förvara inga värdesaker i omklädningsrummen. 

 
 

Välkomna! 


