Kilpailukutsu 1.3.2017

MIESTEN JA NAISTEN JUDON JOUKKUE-SM-KILPAILUT
21.5.2017 TURUSSA
Järjestäjä: Turun Judoseura ry
Aika: 21.5.2017
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, sekä lauantaina 21.5.2017 klo 18.00-21.00
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen info@turunjudoseura.fi perjantaihin 12.5.2017 mennessä.
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, painoluokka ja seura, sekä ilmoittajan
yhteystiedot. Koko joukkue ilmoitetaan varamiehineen. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on
kokonaisuudessaan maksettu.
Painoluokat:
Naiset: -52, -57, -63, +63 kg
Miehet: -66, -73, -81, -90, +90 kg
Kilpailija voi otella painona edellyttämässä painoluokassa, tai yhtä painoluokkaa ylemmässä painoluokassa.
Painoluokkaa voi vaihtaa kilpailun edetessä.
Osallistumisoikeus:
Joukuekilpailuun voivat osallistua kilpailijat, jotka sääntöjen mukaan voivat osallistua henkilökohtaiseen SMkilpailuun. Sääntö-ja kilpailuvaliokunta voi myöntää hakemuksesta poikeusluvan.
Joukkueiden muodostamisoikeus:
Seurajoukkue saa käyttää kahta (2) seuran ulkopuolista ”lainamiestä” tai yhtä (1) ”lainanaista”, joka tulee
ilmoittaa judoliittoon etukäteen kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. ”Lainamiesten”, tai
”lainanaisen” ottelemiseen täytyy saada lupa hänen omalta seuraltaan. Lupa voidaan antaa kirjallisesti tai
sähköpostilla. Yksittäinen kilpailija saa osallistua vain yhteen joukkueeseen.
Oppilaitos- ja muut joukkueet:
Oppilaitosjoukkueen voi muodostaa esimerkiksi urheilulukion, urheiluakatemian, tai Puolustusvoimien
Urheilukoulun judokoista. Oppilaitosjoukkueen ottelijoiden valinnasta vastaa oppilaitoksen valmennuksen
vastuuhenkilö.
Alueyhdistykset, tai vastaavat seurayhteisöt voivat muodostaa alueellisia joukkueita. Näiden osallistumisen
hyväksyy hakemuksesta kilpailu- ja sääntövaliokunta.
Joukkueissa pitää olla vähintään kolme kilpailijaa. Joukkueessa voi olla varajäseniä, joita voi vaihtaa kilpailun
edetessä.
Ilmoittautumismaksu:
Ilmoittautumismaksu 120,00€ / joukkue maksetaan perjantaihin 12.5.2017 mennessä Turun Judoseura ry:n
tilille:
IBAN: FI38 1652 3000 0189 63, viestiin joukkueen nimi.
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Osallistumisen varmistus:
Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa seuraavan päivän kilpailuun, joko itse, tai asiamiehen
välityksessä lauantaina 20.5.2017 klo 18.00-19.00 paikan päällä kilpailutoimistossa. Kilpailutoimisto sijaitsee
Holiday Club Caribian aulassa.

Kilpailuaikataulu
Lauantai 20.5.2017 Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku
Virallinen punnitus naiset: 18.30 - 19.30 ja miehet: 19.30 - 20.30
Epävirallinen punnitus klo 18.00 - 18.30.
Perjantaina tehty yksilökisan punnitus kelpaa sunnuntain joukkuekilpailussa.
Arvonta sunnuntain otteluihin klo 21.00 Holiday Club Caribian kokoustilassa.
Arvontahenkilöiden lisäksi arvonnassa saa olla läsnä yksi edustaja, jokaisesta osallistuvasta seurasta.
Sunnuntai 21.5.2017 Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, 20520 Turku
Ottelut alkavat sunnuntaina klo 13.00.
Finaalit alkavat heti alkuotteluiden päätyttyä.
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!
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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