28.05.2017 VANTAA, MYYRMÄKI
Avoin kansainvälinen U11, U13, U15-juniorijoukkuekilpailu
KILPAILUPAIKKA JA AIKA:
Sunnuntaina 28.05.2017 Myyrmäen urheilutalo, Myyrmäenraitti 4, 01620 Vantaa. Urheilutalolla on myös
uimahalli ja kahvio. Pysäköintikartta liitteenä.
PUNNITUS:
Sunnuntaina 28.05.2017 kello 08.30–09.00. Joukkueottelut klo 9.30 alkaen. Lauantain yksilökilpailun punnitus
hyväksytään joukkuekilpailun punnitukseksi, jos ottelija on otellut lauantain kilpailussa eli punnitustulos on
kirjattu la ottelijoiden listaan. Muuten punnitus sunnuntaina, vaikka ottelija olisi ilmoittautunut myös la kisaan.
OSALLISTUMISOIKEUS:
Suomen Judoliiton, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenseurojen jäsenillä, tytöt ja pojat U11 (s. 2007-2010), U13 (s.
2005-2006) ja U15 (s. 2003-2004), vyöarvo vähintään 5. kyu.
PAINOLUOKAT:
Tytöt ja pojat U11, U13 ja U15 yhdistetyt ikäluokat, vain paino ratkaisee. 5%:n ylipaino sallittu.
-30, -32, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg (huom. vain +55kg:n ottelija saa jättää ottelun väliin putoamatta
kisasta, kts.painoluokkiin koskevat säännöt joukkueohjeesta!)
SÄÄNNÖT:
Joukkuekilpailun säännöt muutoin paitsi täydessä joukkueessa on oltava ainakin yksi tyttö (joukkue voi olla
myös vajaa, mutta yli puolet painoluokista on oltava täytetty). Seurajoukkuetta voi edustaa ainoastaan seuran
jäsenet. Kaksi tai useampi seura saa yhdessä koota SJUL:n aluetta edustavan joukkueen, mikäli kys. seurojen
juniorien määrä on huomattavan pieni (ts. seuralla ei ole mahdollisuutta täyttää yksin yli puolta painoluokista).
Ikäluokkajakoa ei ole, joten U11-juniorien erityissääntöä ei käytetä. Joukkuesäännöt löytyvät ilmoituksen
yhteydestä, tutustu etukäteen.
OTTELUJÄRJESTELMÄ:
Pooli (< 5 joukkuetta), tuplapooli (6–7 joukkuetta), triplapooli (9–12 joukkuetta) tai neljän pooli/ranskalainen
(> 12 joukkuetta).
OTTELUAIKA:
2 min., yksilöotteluiden kilpailumääräysten mukainen rajaton jatkoaika.
ILMOITTAUTUMINEN:
Viimeistään tiistaina 23.05.2017 erika.markkanen@gmail.com - joukkuelistataus näkyvillä: www.jukara.fi/judo
Osallistumismaksu 100 € / joukkue maksettava tilille VANTAAN JUKARA FI6314163000131151 viimeistään
ke 24.05.2017. Maksun viestikenttään seuran/joukkueen NIMI. Kuitti mukaan punnitukseen.
LISENSSIT JA VAKUUTUS:
Suomen Judoliiton vaatimusten mukaiset: jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla on oltava judopassi ja
Judoliiton Free Card (esitettävä kilpailupaikalla).
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN SEURAAVAT OIKEUDET:
Oikeuden muuttaa kilpailujärjestelmää tai rajoittaa yksittäisen seuran osalta osallistuvien joukkueiden
lukumäärän yhteen, mikäli joukkueiden määrä sitä edellyttää. Edellisen vuoden mitalijoukkueet sijoitetaan
kaavioihin.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ:
Vantaan Jukara ry. Tiedustelut Erika Markkanen 044–5562 841, erika.markkanen@gmail.com

PYSÄKÖINTI MYYRMÄEN URHEILUTALON YMPÄRILLÄ
PARKING AT MYYRMÄKI SPORTSHALL

MYYRMÄENRAITTI 4, VANTAA

Huomioi pysäköintipaikoilla pysäköintiaika (kiekko)!
Please note the parking time on the parking places!

