KANSAINVÄLINEN

JUDOKILPAILU

LAPSISTA

VETERAANEIHIN

KOYAMA SHIAI
19.5.2018 Judokaupunki

ROVANIEMI Santasport

PUNNITUS klo 9:00-10:00
KILPAILUT klo 11:30 alkaen

LIPPU 5e
PERHELIPPU 10e
Lipputulot
lyhentämättömänä
KOYAMAN juniorityöhön.

Olympiaselostaja
Juha Mäntykenttä
juontaa
kilpailupäivän

KANSAINVÄLINEN

JUDOKILPAILU

LAPSISTA

VETERAANEIHIN

KOYAMA SHIAI
Järjestäjä:
Paikka:

Koyama ry		
Olympic Training Center Santasport, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Aikataulu
Punnitus
Ottelut
		
		
		

19.5.2018
9:00 - 10:00
U11 ja U13
kello 11:30 alkaen
U15, U18, aikuiset
aikaisintaan kello 13:00 alkaen

Osallistumisoikeus:
		
Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet.
		
Jokaisella kilpailijalla pitää olla Judoliiton jäsenkortti.
		
Kilpailija vastaa siitä, että seuran jäsenyys on voimassa Sporttirekisterissä.
Kilpailujärjestelmä: pooli, tuplapooli tai ranskalainen
Otteluaika:

Aikuiset ja U21 4 min, U18 ja U15 3 min, U13 ja U11 2 min, veteraanit 2 min.

Sarjat:
		
		
		
		
		
		
		

U11: 2008 ja myöhemmin syntyneet.
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
Veteraanit, miehet ja naiset: 1983 tai aikaisemmin syntyneet.
Käsilukot ja kuristukset ovat sallittuja vain U18 sarjassa ja vanhemmilla.

Painoluokat (kg):
		
U11 tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52
		
U11 pojat: -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55
		
U13 tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52
		
U13 pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55
		
U15 tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
		
U15 pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
		
U18 tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63
		
U18 pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
		
Naiset -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
		
Miehet -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Huom! Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen osallistujamäärien
niin edellyttäessä. Yhdistämisien perusteena käytetään ikää ja painoa, sekä tarvittaessa vyöarvoa. Nuori
kilpailija saa osallistua yhtä ikäluokkaa vanhempaan sarjaan valmentajansa luvalla. Painoluokan ja sarjan
vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä.
Kilpailija voi osallistua yhdellä osallistumismaksulla kahteen eri ikäluokan sarjaan.
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Ilmoittautumiset:

Viimeistään tiistaina 15.5.2018 ilmoittautumislomakkeella

			http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

Ilmoittautumismaksu: 25 e/kilpailija 15.5.2018 mennessä Koyama ry:n tilille:
			

Nordea FI12 1134 3000 6168 22.

			
			

Maksukuitti on esitettävä punnituksen yhteydessä. Kilpailija voi yhdellä osallistumis
maksulla otella kahdessa eri ikäluokan sarjassa kilpailumääräykset huomioiden.

Valmentajapassit: Valmentajapassi 0e kun seurat ilmoittavat valmentajat etukäteen nettilomakkeella
			https://www.koyama.fi/tapahtumat/koyama-shiai-2018/valmentajapassit/
Pääsyliput:
		

Pääsyliput kisakatsomoon ja kisakahvioon 5e /hlö. Perhelippu 10e.
Pääsylipputulo menee lyhentämättömänä Koyaman juniorityöhön.

Kisakahvio:

Koyaman kisakahviosta pientä purtavaa ja virvoketta, sekä judotuotteita.

Kisamyymälä: Yhteistyökumppaneiden tuotteita myynnissä Koyamashiai-hintaan.
Ruokailut:

Santasportin Ravintola puhti, 020 798 4222.

Majoitus:
		

Majoitustiedustelut ja -varaukset Lapin Urheiluopistolle 020 798 4222 tai sales@santasport.fi.
Varausviite KOYAMA SHIAI 2018.

Tiedustelut: Kilpailupäällikkö Tomi Teppo puhelin +358 40 849 6015 / sähköposti tomi.teppo@koyama.fi.

Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut Rovaniemellä toukokuussa 2019
PM-esikilpailut 13.-14.10.2018 Rovaniemen Barents Judo -viikolla

