HÄMEENLINNA 49 v SHIAI 14.4.2018

Aika:

Lauantai 14.4.2018

Paikka:

Jukolan koulu. Liivuorentie 24, 13500 Hämeenlinna

Ajo-ohje:

katso http://www.hameenlinnashiai.blogspot.com/

Järjestäjä:

Hämeenlinnan Judoseura ry

Kilpailupäällikkö:

Juha Lempinen +358 44 2012411

Punnitus:

U11: klo 08.00 - 08.30, ottelut alkaen klo 09.15
U13: klo 09.00 - 09.30, ottelut alkaen klo 10.30
U15: klo 10.30 - 11.30, ottelut alkaen klo 12.30
U18: klo 13.30 - 14.00, ottelut alkaen klo 15.00
Miehet ja naiset: klo 15.30 - 16.00, ottelut alkaen klo 17.00
Seniorit: klo 15.30 - 16.00, ottelut alkaen klo 17.00
Myöhempien sarjojen punnitus on mahdollista, ikäluokkien välissä.

Sarjat:

U11: 2008-2011 syntyneet, vähintään 5 kyu
U13: 2006-2007 syntyneet, vähintään 5 kyu
U15: 2004-2005 syntyneet, vähintään 5 kyu
U18: 2001-2003 syntyneet, vähintään 5 kyu
Miehet ja naiset: 2000 ja aikaisemmin syntyneet.
Seniorit: 1983 tai aikaisemmin syntyneet.
Käsilukot ja kuristukset ovat sallittuja vain B-nuorilla, aikuisilla ja
veteraaneilla.

Painoluokat:

Miehet:
-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Naiset:
-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
U18 pojat:
-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18 tytöt:
-44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15 pojat:
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15 tytöt:
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13 pojat:
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U13 tytöt:
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U11 pojat:
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U11 tytöt:
-25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
Seniorit:
Naiset- 5-3kyu.
-63, -70, +70 kg
Naiset - 2kyu ->
-63, -70, +70 kg
Miehet 5-3kyu
-73, -90, +90 kg
Miehet 2kyu ->
-73, -90, +90 kg

Otteluaika:

Miehet, naiset
U18 ja U15
U13 ja U11
Seniorit

4 min
3 min
2 min
2 min

HUOM!!
Järjestäjällä on oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen painoluokkaan ikäluokassaan.
Kilpailija saa osallistua yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan, maksamalla osallistumismaksun
molemmista.
Painoluokan ja sarjan vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä.
Kolme ottelualuetta. 7x7m.
EJU:n voimassa olevat säännöt.
U11 ja U13 palkinnot jaetaan yhtä aikaa, muut ikäluokan päätyttyä.
Katso 2018 kilpailumääräykset
Ottelujärjestelmä:

Ranskalainen, pooli ja tuplapooli.

Osanotto-oikeus:

Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n, NJU:n jäsenseurojen jäsenillä.

Passi ja ID-koodi:

Judoliiton jäsenseuran jäsenyys ja judopassi tarkistetaan punnituksen
yhteydessä. EJU:n, IJF:n tai NJU:n ottelijoilta virallinen henkilöllisyys
tarkastetaan.

Vakuutus.

Suomen Judoliiton Suomisportiin rekisteröidyt judokat on vakuutettu
Judoliiton jäsenvakuutuksella. Ulkomaalaiset judokat ottelevat omalla
vastuulla.

Ilmoittautuminen:

Viimeistään tiistaina 10.04.2018 http://www.judoshiai.judoliitto.fi/
(suositeltavin), seuran kautta tai kirjallisesti Juha Lempinen +358 44
2012411 jp.lempinen@gmail.com
Ilmoitettava: seura, ottelijan nimi, Sportti ID-numero, vyöarvo,
syntymävuosi, sarja ja painoluokka sekä seuran yhteyshenkilö ja
yhteystiedot.

HUOM!

360 kilpailijan jälkeen ilmoittautuminen sulkeutuu. Paikat
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumismaksu:

25 €/ kilpailija, maksettava tilille: Hämeenlinnan Judoseura ry,
Kantapankki (425200-1385) / (FI94 4252 0010 0003 85, BIC-koodi
HELSFIHH) viitenumerolla 3020 , tiistai 10.04.2018 mennessä. Kirjoita
osallistuja(t) ja seura sekä koodi 3020.
Ota kuitti mukaan punnitukseen. Jälki-ilmoittautuminen 3 x maksu.
Jos kilpailija ottelee kahdessa sarjassa, peritään osallistumismaksu
molemmista sarjoista.

Majoitus:

Mahdollisuus tatamimajoitukseen kisapaikalla 5€
(ennakkoilmoittautuminen).

Tiedustelut:

Juha Lempinen +358 44 2012 411 jp.lempinen@gmail.com
Simo Ansalahti +358 50 320 5119 simo.anslaahti@hotmail.com

Kisapaikalla toimii judoseuran kahvio!

TERVETULOA KILPAILEMAAN HÄMEENLINNA 49-SHIAIHIN
www.judoseura.fi/

