Hiiden Shiai kilpailut
Nummelassa Lauantaina 25.11.2017
PAIKKA: Nummelan Kamppailukeskus, Juurakkotie 6, 03100 Nummela
JÄRJESTÄJÄ: Nummelan Judo ry www.nummelanjudo.fi
U11 punnitus klo. 8:30-9, ottelut alkavat klo 9:30
U13 punnitus -10, ottelut alkavat klo 10:30, tai kun tatameita vapautuu
U15 punnitus -11:30, ottelut alkavat klo 12, tai kun tatameita vapautuu
U18 punnitus -13, ottelut alkavat klo 13:30, tai kun tatameita vapautuu
Aikuisten punnitus klo. -14, ottelut alkavat klo 14:30, tai kun tatameita vapautuu
AIKUISTENSARJOISSA
SARJOISSARAHAPALKINNOT!*
RAHAPALKINNOT!
AIKUISTEN
Huom! Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen ja painoluokkien muuttamiseen osallistujamäärien niin
edellyttäessä. U11, U13 ja U15 sarjoissa käsilukot ja kuristukset ovat kielletty! U11 ikäluokassa
noudatetaan ikäluokalle sovellettuja ottelusääntöjä.
Viralliset painoluokat ja ikäryhmät:
U11 2007, ja myöhemmin syntyneet
U13 2005-2006
U15 2003-2004
U18 2000-2002
U21 sekö aikuiset 1999, ja aiemmin syntyneet
Ottelujärjestelmä:
Viisi (5) ottelijaa tai vähemmän: pooli
Kuudesta kahdeksaan (6-8) ottelijaa: tuplapooli
Yhdeksän (9) ottelijaa tai enemmän: ranskalainen
Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistää sarjoja ja painoluokkia.
Palkintojenjako aina painoluokan päätyttyä – erillisellä alueella, jolloin ottelut eivät keskeydy.
*Aikuisten sarjojen rahapalkinto jaetaan tunnetun vähittäiskaupan lahjakorttina, joka toimitetaan
välittömästi kilpailuiden jälkeen palkintoon oikeutetuille postitse. Palkintosumma muodostuu sarjassa
otelleiden lukumäärän mukaan seuraavasti:
- sarjan voittajalle 15€xosallistujien määrä
- sarjassa toiseksi tulleelle 10€xosallistujien määrä
Huom. Mikäli sarjassa vain kaksi ottelijaa, maksetaan voittajalle 25€. Toisen ottelijan jäädessä ilman.
Selvyyden vuoksi: summa lasketaan siis osallistujien mukaan – ei ilmoittautuneiden mukaan. Mahdollisesti
sarjasta Hansoku-makella suljetut tai loukkaantumisen takia keskeyttäneet, lasketaan mukaan.
Osallistumisoikeus:
Kilpailuun saavat osallistua SjuL:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenet.
Ottelija voi ilmoittautua omaa ikäluokkaansa vanhempien sarjaan, maksamalla myös tämän sarjan
osallistumismaksun. Aikuisten sarjoissa hyväksytään 1kg -ylipaino.
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Judoliiton kilpailumääräyksiä. Ottelijat toivotaan käyttävän naisten ja
miesten sarjoissa valkoista ja sinistä judogia, lisäksi suositeltavaa U18 sarjassa. Ilmoittautumisen yhteydessä

tarkistetaan judopassi sekä voimassa oleva seurajäsenyys ja judovakuutus – todistava vahvistus
SuomiSportista.
Otteluaika: Aikuiset/U21 ja U18 4min, U15 3 min, U13 sekä U11 2 min
Ilmoittautuminen: 22.11.2017 mennessä: http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
Ilmoittautumismaksu: 25 € /kilpailija/sarja tilille: Nummelan Judo ry IBAN: FI17 5297
0040 0130 97 (maksukuitti mukaan kisapaikalle), käytä viitenumeroa 20006

Kilpailuiden Johtajana toimii Jukka Sala p. 040 5017 489, jukka.sala@live.fi
Lisenssi ja vakuutus:
Kilpailijalla on oltava mukanaan todistus voimassa olevasta seurajäsenyydestä sekä judovakuutuksesta.
Ulkomaalaiset ottelijat omalla vastuulla.
Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien julkaiseminen internetissä ja muussa
mediassa:
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
- Kilpailun järjestäjä saa halutessaan julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja SjuL saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja SjuL saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille.
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi,
ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura, kilpailijan sijoitus kilpailussa.
Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja SjuL:n internetsivuilla, sekä muissa
mahdollisissa urheiluun liittyvissä tiedotusvälineissä.
Majoitus:
Air Hotel Nummela
puh 09 22 38 100
info(@)airhotel.fi
Lentokentäntie 5
03100 Nummela
varauskoodi: judokisa, buffetaamiainen, mahdollisuus edulliseen iltaruokailuun.
Tatamimajoitus mahdollinen kisapaikalla. Yhteys etu käteen järjestäjään.
Kaukoliikenteen pysäkki Nummela. Lähipysäkki: Martela Tarkemmat tiedot www.matkahuolto.fi
Ajo-ohjeet:
Etelästä (Helsingin suunta): Turun moottoritie – Porin tie – Hanko-Hyvinkää tie (Kehätie) Hankoon/Lohjalle
päin – Liikennevalot Nummela vasemmalle Vihdintie – liikenneympyrästä (vasemmalle) Ojakkalantie –
oikealle Juurakkotie
Idästä (Hyvinkään suunta): Hanko-Hyvinkää tie (Kehätie) Hankoon/Lohjalle päin – Liikennevalot Nummela
vasemmalle Vihdintie – liikenneympyrästä (vasemmalle) Ojakkalantie – oikealle Juurakkotie
Pohjoisesta (Porin suunta): – Porin tie – Hanko-Hyvinkää tie (Kehätie) Hankoon/Lohjalle päin – Liikennevalot
Nummela vasemmalle Vihdintie – liikenneympyrästä (vasemmalle) Ojakkalantie – oikealle Juurakkotie
Lännestä (Turun suunta): Turku-Helsinki moottoritie – Hanko-Hyvinkää tie (Kehätie) Hyvinkäälle päin –
Liikennevalot Nummela oikealle Vihdintie – liikenneympyrästä (vasemmalle) Ojakkalantie – oikealle
Juurakkotie. Paikan päällä opastus parkkialueille.

