FinnDai ry järjestää:

*** FinnDai Shiai ***
Lauantaina 4.3.2017 Unisportin dojolla, Pohjoinen Hesperiankatu 25, Helsinki
Uutuutena osallistujamäärästä riippuen alemmat vyöarvot 5. ja 4. kyu keskenään
omassa sarjassaan!
Paikka

Unisportin dojo, Pohjoinen Hesperiankatu 25
Tarkemmat ohjeet paikalle:
http://finndai.fi/index.php?page=yhteystiedot

Aikataulu

Punnitus
Ottelut

klo 10:00 - 11:00 kisapaikalla
klo 12:00 alkaen

Osallistumisoikeus

Naiset ja tytöt, joiden syntymävuosi on 2002 (U18) tai aikaisemmin
Miehet ja pojat, joiden syntymävuosi on 2002 (U18) tai aikaisemmin
Aikuisilla vyöarvo vähintään 5. kyu
U21-naisilla vyöarvo vähintään 4. kyu
U18-tytöillä vyöarvo vähintään 3. kyu
U21-miehillä vyöarvo vähintään 3. kyu
U18-pojilla vyöarvo vähintään 2. kyu
U21- ja U-18 -ikäiset ottelevat aikuisten sarjassa

Painoluokat

Naiset
Miehet

-48, -52, -57, -63, -70 ja +70 kg
-60, -66, -73, -81, -90 ja +90 kg

Naisille ja miehille myös avoimet sarjat
Painoluokan vaihto mahdollinen punnituksen loppuun mennessä
1 kg ylipaino sallitaan
Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden yhdistellä paino- ja
vyöarvoluokkia tarvittaessa
Otteluaika

Naiset
Miehet

4 min
5 min

Naiset (alemmat vyöt)
Miehet (alemmat vyöt)

3 min
4 min

Varsinaisen otteluajan jälkeen Golden Score ilman aikarajoitusta

Ottelusäännöt

Miesten ja naisten sarjoissa EJU:n voimassa olevat säännöt
Alempien vöiden sarjassa (5. - 4. kyu) kuristukset ja käsilukot kielletty

Ottelualue

7 x 7 metriä
Yksi ottelualue

Ottelujärjestelmä

-5 ottelijaa
6-10 ottelijaa
11- ottelijaa

Ilmoittautuminen

Ma 27.2.2017 mennessä http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

Ilmoittautumismaksu

25 €/kilpailija

Pooli
Tuplapooli
Ranskalainen

Maksettava FinnDai ry:n tilille FI17 1271 3000 0826 30, viestiin
kilpailijan henkilötiedot
Maksukuitti, Judopassi ja Judo Free Card mukaan punnitukseen
Kilpailijoiden on oltava Judoliiton jäsenseuran jäseniä
Samalla osallistumismaksulla voi vähintään 3. kyu:n omaavana
osallistua sekä omaan painoluokkaan että avoimeen sarjaan
Samalla osallistumismaksulla voi 5. - 4. kyu:n omaavana osallistua
alempien vöiden ja ylempien vöiden sarjaan omassa painoluokassaan
sekä avoimeen sarjaan
Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautuminen 40 €/kilpailija, punnituksen loppuun mennessä
(paikan päällä vain käteisellä)
Tiedustelut

Ville Piispa, 050 568 1007, ville.piispa@gmail.com
Ilkka Konttinen, 050 338 9047, ilkka.konttinen@hotmail.com

Tietoja seurasta

http://www.finndai.fi/

Tervetuloa kilpailemaan!

