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Syftet 

Nacka Dojo välkomnar alla föreningar/team att delta i en lagtävling på Nordic BJJ Open. Syftet är att bjuda på 
en spännande lagtävling mellan klubbar/team och utövare i ett roligt format för både publik och utövare. 

Mål 
Nacka Dojo genomförde en första version av detta lagtävlingsformat under Nordic Open i Mars 2019. Vårt mål 
är att detta kan bli ett återkommande moment på svenska tävlingar om arrangörerna så önskar. 
 
Anmälan och regler 
• Lagtävlingarna avses att genomföras under ca 2 timmar efter de ordinarie klasserna på lördagen.  

• Ett lag med tävlande kan komma ifrån den enskilda föreningen eller från det team som föreningen tillhör. 

• Varje team har rätt att anmäla ett (1) lag och detta skall göras före utsatt tid på eventets informationssida. 

• Vilka utövare som skall ingå i laget skall vara inlämnad senast på lördag morgon om tävlingen avgörs på 
eftermiddagen (specifik tid meddelas av arrangören på eventet informationssida). Alla deltagare i 
lagtävlingen måste vara medlemmar i en förening som är ansluten till SBJJF. Det är tillåtet att sätta ihop ett 
lag med utövare från samma team. 

• Max 8 stycken lag kan delta och när 8 st lag är anmälda och betalda så stänger vi anmälan. 

• Ett lag består av 5 deltagare, 2 kvinnor och 3 män 

• Lägsta bältesgrad är lilabälte och det år man fyller 18 får man deltaga i laget 

• Matchtiden är 6 min för alla matcher, oavsett bälte (för att spara tid och få ett högt tempo) 

•  Laget kan bestå av Adult och Master utövare om man så vill. 

• Reglerna under matcherna följer samma regler som på Svenska Mästerskap  
(där den lägsta bältesgraden avgör applicerbara regler) 

• Viktklasser: 
Damer: -64kg, +64kg 
Herrar:  -76 kg, -88,3kg, +88,3 kg 

• Alla utövare väger in som vanligt och måste klara den övre viktgräns som de tävlar i under lagtävlingen 



• Det är tillåtet att matcha en tävlande i en högre viktklass än invägningsvikten om laget så önskar detta  
(enligt reglerna för öppna viktklasser) 

• Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten 
för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag 
skall finnas i sekretariatet. 

• Det lag som först når 3 vunna matcher står som segrare (efterföljande matcher ställs då in) 

Tävlingens genomförande 
• Viktklass ordningen lottas innan tävlingsstart för hela lagtävlingen. 

• Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, 
och senast 20 min innan tävlingsstart.  

• Tävlingsledningen ansvarar för att ordningen annonseras i högtalarna (och om möjligt i Smoothcomp) så fort 
den är klar.  

• Matcherna sker varannan dam varannan herr match tills något lag vunnit totalt 3 matcher 

• Lagtävlingar avgörs som en single elimination bracket med match om brons 

• Lag som inte kommer till start mot ett annat lag i en lagmatch stryks helt ur tävlingen 

• Om möjligt så avgörs QF matcherna (4 st) på 4 st mattor, SF matcher (2 st) avgörs på 2 mattor och finalen 
på 1 st matta 

Bästa förening/team 
• Den förening/team som vinner finalen tar med sig ev prispott och en pokal. 
• Silver och bronsvinnarna får ingen pokal. Inga individuella medaljer delas ut. 

Anmälningsavgift och prispengar 
• Kostnaden för att anmäla ett lag är 500 kr per lag 
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