Etelä-Suomen avoimet aluemestaruuskilpailut 2018
Järjestäjä:
Aika:
Paikka:

Voimailuseura Keravan Bodonos Ry.
Lauantaina 21 huhtikuuta 2018
Killan koulu, Sarvimäentie 35, 04200 Kerava

Aikataulu:

Punnitus: 11:00 – 12:00
Ottelut alkavat n. klo 13.00 kun tatameita vapautuu Startti-cup kilpailuista

Sarjat ja painoluokat:
Aikuiset ja veteraanit
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100 ja + 100kg
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78 ja +78kg
U21 (synt. 1998-2000)
Miehet -55, -60, - 66,- 73, -81, 90, -100 ja +100kg
Naiset -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
U18 (synt. 2001-2003)
Pojat -50, -55, -60, - 66,- 73, -81 ja + 81kg
Tytöt -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15 (synt. 2004-2005)
Pojat -34, -38, -42, -50, -55, -60, - 66 ja +66kg
Tytöt -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13 (synt. 2006-2007)
Pojat -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55kg
Tytöt -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg
U11 (synt. 2008-2011)
Pojat, mahdollisimman tasaiset painoluokat
Tytöt, mahdollisimman tasaiset painoluokat
U11 ja veteraanisarjoissa mahdollisimman tasaiset painoluokat. Kuristukset sekä käsilukot
kielletty U15 ja nuoremmissa sarjoissa. Kuristukset kielletty veteraanisarjoissa.
Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistellä sarjoja sekä painoluokkia.

Osallistumisoikeus:
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto Ry:n, IJF:n EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen
jäsenet alueesta riippumatta. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Judoliitto Ry:n
kilpailumääräyksiä 1.1.2018. Jokaisen kilpailija on todistettava seurajäsenyys ja vakuutus
Suomisport järjestelmän sähköisellä sovelluksella tai tulosteella siitä.
Vyöarvo vähintään 5 kyu. Ottelija voi osallistua ikäluokkaansa vanhempien sarjaan
maksamalla molempien sarjojen osallistumismaksun.
Otteluaika:

Aikuiset U21 sekä U18 4min, veteraanit sekä U15 3min, U 13 ja U11 2min.

Ilmoittautuminen 18.4.2018 mennessä:

http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

Ilmoittautumismaksu: 25€ / kilpailija / sarja maksettava 18.4.2018 mennessä tilille
Voimailuseura Keravan Bodonos Ry. FI43 5092 1240 0199 56 (maksukuitti mukaan
kisapaikalle) Tämän jälkeen maksu on 50€ / kilpailija / sarja.
Ilmoittautumalla kilpailuun antaa osallistuja /huoltaja luvan kuvien ottamiseen ja
julkaisemiseen Judoliiton, järjestävän seuran ja Etelä-Suomen Judo Ry:n julkaisuissa.
Tiedustelut: Marko Kolehmainen 040 300 4054 info@bodonos.fi
www.bodonos.fi/judo
www.facebook.com/bodonos

