BARENTS JUDO CUP ROVANIEMI
1.10.2017
U11 – U13 – U15 – U18 – U21/AIKUISET

Järjestäjä: Koyama ry
Aika: Sunnuntai 1.10.2017
Paikka: Olympic Training Center Rovaniemi, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Aikataulu:
Punnitus lauantaina klo 18.00-18.30 ja sunnuntaina klo 8.30 – 9.00.
Ottelujärjestys ja aikataulu
Miehet ja naiset ja U11: klo 10:00 alkaen
U13: aikaisintaan klo 12:00 alkaen
U15: aikaisintaan klo 13:00 alkaen
U18: aikaisintaan klo 14:00 alkaen
Palkintojenjako sarjojen jälkeen.
Sarjat:
U11: 2007 ja myöhemmin syntyneet.
U13: 2005-2006 syntyneet
U15: 2003-2004 syntyneet
U18: 2000-2002 syntyneet
Miehet ja naiset: 1999 ja aikaisemmin syntyneet.
Seniorit, miehet ja naiset: 1982 tai aikaisemmin syntyneet.
Käsilukot ja kuristukset ovat sallittuja vain U18 sarjassa ja vanhemmilla.
Painoluokat (kg):
U11 tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52
U11 pojat: -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55
U13 tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52
U13 pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55
U15 tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
U15 pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
U18 tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63
U18 pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Naiset -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Miehet -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Seniorit: Ottelut järjestetään tarpeen tullen. Ei
osallistumismaksua.

HUOM 1! Ikäluokissa U11, U13 ja U15 käsilukot ja kuristukset ovat kiellettyjä.
HUOM 2! Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien
muuttamiseen osallistujamäärien niin edellyttäessä. Yhdistämisien perusteena
käytetään ikää ja painoa, sekä tarvittaessa vyöarvoa.
HUOM 3! Samurai Cupissa otelleille hyväksytään punnitukseksi perjantain tai
lauantain punnitus.
Ottelujärjestelmä: Viisi (5) ottelijaa tai vähemmän: pooli, Kuudesta (6)
kymmeneen (10) ottelijaa: tuplapooli, yksitoista (11) ottelijaa tai enemmän:
ranskalainen.
Otteluajat:
U11 ja U13 2 minuuttia
U15 ja U18 3 minuuttia
Aikuiset
4 minuuttia
Seniorit
2 minuuttia

Osallistumisoikeus: Kilpailuun saavat osallistua IJF:n jäsenliittojen jäsenseurojen
jäsenet. Kilpailijalla on oltava mukanaan voimassa oleva Judo Free Card-jäsenkortti.
Ulkomaalaiset ottelijat osallistuvat omalla vastuulla. U13 ja vanhemissa sarjoissa
vähimmäisvaatimus 5. kyu. U11 6. kyu vanhemman tai valmentajan suostumuksella.

ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSU
Ilmoittautuminen tehdään kilpailuihin Samurai Cup III sekä Barents Judo
Cup
Rovaniemi
viimeistään
tiistaina
26.9.2017
Judoliiton
ilmoittautumisjärjestelmässä http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php.
1. Ilmoittautumismaksu osallistuessa kumpaankin kilpailuun on
yhteensä 50€/kilpailija/sarja. 15.9. mennessä maksettuna 45 euroa.
2. Ilmoittautumismaksu vain Samurai Cup IV on 35€/kilpailija/sarja.
3. Ilmoittautumismaksu Barents Judo Cup Rovaniemi on:
a. jos seurasta on 1-4 kilpailijaa 35€/kilpailija/sarja
b. jos seurasta on 5-9 kilpailijaa 20€/kilpailija/sarja
c. jos seurasta on 10 tai enemmän kilpailijaa 15€/kilpailija/sarja
Jos 1. tai 3. kohdan ilmoittautuminen on tehdään viimeistään 15.9.2017,
osallistumismaksusta voi vähentää 5e per kilpailija. Maksu on laitettava
tällöin maksuun 15.9.2017.
Ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään 26.9.2017 Koyama ry:n
tilille: Nordea FI12 1134 3000 6168 22. Tämän jälkeen maksu on
kaksinkertainen.
Maksukuitti on esitettävä punnituksen yhteydessä! Kirjoita
viestikenttään seura ja kilpailijan/kilpailijoiden nimet sekä kilpailu/kilpailut,
johon osallistutaan. Mikäli kilpailija ottelee useammassa sarjassa, on
ilmoittautumismaksu maksettava kaikista sarjoista.
Majoitus ja ruokailut: Majoitus- ja ruokailutiedustelut sekä varaukset
Santasport Lapin Urheiluopiston myyntipalvelusta. Varausviite "Koyama".
Tiedustelut: Kilpailupäällikkö Tomi Teppo tomi.teppo@niekka.fi tai +358
40 849 6015.

