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Indledning

Judo Danmark og Danmarks Idræts Forbund (DIF) invi-
terer alle judokæmpere og andre interesserede til Dan-
marksmesterskaberne 2022, som afholdes i Aalborg lør-
dag den 25. juni 2022!
Senior Danmarksmesterskaberne afvikles under “DM
Ugen” som er et DIF-initiativ der skal sætte spotlys og
TV på nogle af DIF’s mindre forbund og deres Danmarks-
mesterskaber.
Dette skaber nogle særlige muligheder men også nogle
særlige vilkår og udfordringer i sammenligning med et nor-
malt Danmarksmesterskab.
Nedenfor kan du læse om vilkår for deltagelse, information
om tilmelding og anden relevant information om stævnet.

DM Ugen – a til å

DM-ugen er et nyt og stort sport-event, som viser og hylder
det bedste fra dansk eliteidræt. Et slags mini-OL på dansk
grund.
DM-ugen samler de officielle danmarksmesterskaber for
28 specialforbund, hvilket dækker over flere end 50 sports-
grene med flere end 100 discipliner. Over 180 medaljesæt
skal uddeles, når DM-ugen afvikles den 23.-26. juni, 2022.
Bag eventet står DIF - i tæt samarbejde med de mange
specialforbund - og værtsbyen Aalborg, der danner ram-
men om historiens første DM-uge.

Vejledende kampprogram og indvejning

Indvejningen foretages fredag den 24. juni mellem 18:00
og 19:00 i Gigantium eller den 25. juni mellem 08:00 og
09:00 og er kønsopdelt.
Der er ingen krav til eventuel påklædning medens på væg-
ten bortset fra at underbukser og brystbeholder (kvinder)
er påkrævet.
Kampstart er 10:00 og kampprogrammet er:
Formiddag (inden 1330)
•Mænd: -66kg, -73kg, -81kg, Åben

•Kvinder: -57kg, -63kg, -70kg
og fortsætter om eftermiddagen (fra 1530):

•Mænd: -60kg, -90kg, -100kg, +100kg

•Kvinder: -48kg -52kg, -57kg, -78kg, +78kg

Afvikling

For at skabe TV-eksponering til judoen deltager Judo
Danmark i “DM Ugen”. Konkret betyder det at DM afvik-
les på et af DIF fastsat tidspunkt og sted. Derudover er
det aftalt at visse på forhånd valgte finaler afvikles på et
i forvejen fastsat tidspunkt og på et sted forskelligt fra det
sted hvor resten af DM afvikles.
Videre betyder det at visse vægtklasser afvikles (bortset
fra finaler) mellem kl 10:00 og 13:30 medens andre vægt-
klasser afvikles efter kl 15:30.
Når de førstomtalte vægtklasser kun mangler finaler,
transporteres finaledeltagere fra Gigantium til Honnørkaj-
en i Aalborg hvor finaler afvikles mellem kl 14:00 og 15:00.
Herefter henlægges resten af stævnet inklusive medalje-
ceremoni til Gigantium.
Der vil være medaljeoverrækkelser fra ca 1830.
Der vil være mulighed for opvarmning i umiddelbar nær-
hed af stævnehalen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske gennem djuportalen.dk senest den
10. juni 2022.

Vi glæder os til at se jer i Aalborg den 25. juni 2022!


