Kilpailukutsu 1.3.2017

MIESTEN JA NAISTEN JUDON SM-KILPAILUT 20.5.2017 TURUSSA

Järjestäjä: Turun Judoseura ry
Aika: 20.5.2017
Kilpailupaikka: Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, 20520 Turku
Majoitus ja kisatoimisto:
Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku
Kilpailupäällikkö: Jussi Välimäki 044 9075989, jussi.valimaki@ubc.net
Kilpailun virallinen valvoja: Jouni Kähärä 0400 610770, jouni.kahara@pp2.inet.fi
Kisatoimisto avoinna perjantaina 19.5.2017 klo 16.00-21.00
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen Judoliiton judoshiai palvelun kautta perjantaihin 12.5.2017 mennessä.
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, painoluokka ja seura, sekä ilmoittajan
yhteystiedot. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on kokonaisuudessaan maksettu.
Ei jälki-ilmoittautumista.
Painoluokat:
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
Otteluajat:
Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.
Osallistumisoikeus:
Miehet vähintään 2. kyu vyöarvo, osallistua voivat myös U21-miehet, joilla on vähintään 2. kyu vyöarvo, sekä
U18-pojat, joilla on vähintään 1. kyu vyöarvo.
Naiset vähintään 3. kyu vyöarvo. Osallistua voivat myös U21 -naiset, joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo, sekä
U18 - tytöt, joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo.
Kilpailuun voivat osallistua, vain Suomen judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joiden jäsenyys on voimassa
Sporttirekisterissä (Sportti-ID).
Ilmoittautumismaksu:
Ilmoittaumismaksu 70,00 € maksetaan perjantaihin 12.5.2017 mennessä Turun Judoseura ry:n tilille:
IBAN: FI38 1652 3000 0189 63, viestiin kilpailijan nimi
Osallistumisen varmistus:
Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa seuraavan päivän kilpailuun, joko itse, tai asiamiehen
välityksessä perjantaina 19.5.2017 klo 16.30 - 18.30 paikan päällä kilpailutoimistossa. Kilpailutoimisto
sijaitsee Holiday Club Caribian aulassa.
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Kilpailuaikataulu
Perjantai 19.5.2017 Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku
Virallinen punnitus naiset: 18.00 - 19.00 ja miehet: 19.00 - 20.00
Epävirallinen punnitus: naiset klo 17.00 - 17.45 ja miehet 18.00 - 18.45.
Perjantaina tehty yksilökisan punnitus kelpaa sunnuntain joukkuekilpailussa.
Arvonta lauantain otteluin klo 21.00 Holiday Club Caribian kokoustilassa.
Arvontahenkilöiden lisäksi arvonnassa saa olla läsnä yksi edustaja, jokaisesta osallistuvasta seurasta.
Lauantai 20.5.2017 Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, 20520 Turku
Kilpailupäivän aamuna ennen otteluiden alkua osa kilpailijoista arvotaan uusintapunnitukseen 30 minuuttia
ennen alkuotteluita.
10.40 - 10.45 Järjestyminen kilpailun avaukseen
10.45 - 11.00 Kilpailuviikonlopun avaus
Alkuottelut alkavat klo 11.00.
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
15.40 - 15.45 Järjestyminen avajaistilaisuuteen
15.45 - 16.00 Kilpailun viralliset avajaiset.
Finaalit alkavat klo 16.00.
Lopullinen aikataulu julkaistaan, kun osanottajamäärät ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään 19.5.2017.
Majoitus:
Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku
Majoitusvaraukset 31.3.2017 mennessä osoitteeseen: info@turunjudoseura.fi
Majoitushinnat:
Yhden hengen huone 110 €/ vrk
Kahden hengen huone 135€/ vrk
Kolmen hengen huone 170 €/ vrk (lisävuode)
Hinta sisältää aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Huom! Huoneita varattu rajallinen määrä!
Majoitus maksetaan viimeistään perjantaihin 12.5.2017 mennessä Turun Judoseura ry:n tilille:
IBAN: FI38 1652 3000 0189 63, viestiin majoittujien nimet
Kuljetus:
Hotellilta on maksuton kuljetus kilpailupaikalle kilpailijoille, tuomareille ja valmentajille ja takaisin.

TERVETULOA!
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Tulosten julkaisu:
Kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksen seuraaviin asioihin.
- Kilpailun järjestäjä saa julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry. saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen judoliitto ry. saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille lähettävässä
tiedotteessa.
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunini, sukunimi,
ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura, ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
- Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen judoliiton internetsivuilla, sekä
tiedotusvälineiden internetsivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internetsivuilla.
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