KILPAILUKUTSU
Crater Lake Shiai - Kraatterijärvi Shiai
Kilpailu ja judotapahtuma yli 30-vuotiaille judokoille
Järjestäjä:

Lappajärven Veikot ry/judojaosto

Paikka:

Hotelli Kivitippu, Nykäläntie 139, 62600 Lappajärvi

Aika:

Punnitus Kivitipussa perjantaina 7.9. klo. 18.00-19.30 ja lauantaina 8.9. klo.
8.00-9.00, kilpailija voi valita kumpaan punnitukseen osallistuu.
Kilpailut alkavat 11.00, ottelut käydään Hotelli Kivitipun Lappajärvi-salissa.
Mikäli kisa-aikataulun läpivienti vaatii kaksi ottelualuetta, siirretään ottelut
Vimpelin liikuntahalliin, minne on ilmainen kuljetus punnituksen päätyttyä.

Sarjat ja painoluokat:

Ikäluokat: 30-35 vuotiaat, -40, -45, -50, -55, -60 ja yli 65-vuotiaat
Painoluokat miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
Painoluokat naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Tarvittaessa sarjoja yhdistetään. Ensisijaisesti ikäluokkia yhdistetään
samalle vuosikymmenelle, toissijaisesti painojen mukaan. Järjestäjä käyttää
harkintaa yhdistämisissä, jotta kaikille tulisi hyvä kilpailutapahtuma.

Vyöarvo ja vakuutus:

Vähintään 5 kyu, judopassi ja maksukuitti esitettävä punnituksen yhteydessä.
Jäsenvakuutuksen voimassaolo todennettava pyydettäessä.

Ottelujärjestelmät:

Ranskalainen, tuplapooli tai pooli, otteluaika 3 min.

Ilmoittautuminen:

28.8.2018 mennessä osoitteessa judoshiai.judoliitto.fi (suositeltava) tai
craterlakeshiai.com -sivuston kautta.

Osallistumismaksu:

25 euroa/osanottaja. Maksettava viimeistään 29.8.2018 tilille
Lappajärven Veikot/judojaosto POP Lappajärvi FI40 4746 1020 0132 22
Mikäli maksu on suoritettu ennen 15.7. kilpailijalle tarjotaan lauantain
barbeque-buffa puoleen hintaan eli 12,50 euroa. Toimi ajoissa!

Tiedustelut:

craterlakeshiai.com
Antti Hanhikoski 040-5167130, Loviisa Anttila 040-7567654, Juuso Kujala
040-5183633 ja Matti Mäkelä 040-5761372.

Ruokailut:

Perjantaina Get together -iltabuffa 18 euroa. Kivitipussa on seisova
lounaspöytä 11 euroa lauantaina ja sunnuntaina. Lauantai iltana Barbeque
buffa 25 euroa Kivitipun Aquarius-saunatiloissa ja rantaterassilla.
Aamiainen kuuluu kylpylässä majoittuvien huonehintaan, muille 12 euroa.
Ruokailut maksetaan paikan päällä, mutta pyytäisimme iltaruokailijoita
ilmoittautumaan craterlakeshiai.com kautta järjestäjille 28.8. mennessä,
jotta ruokaa on riittävästi - me takaamme että se hyvää. Ja huomioi
erityistarjous varhaisille kisoihin ilmoittautujille.

Mikäli ottelut ovat Vimpelin liikuntahallilla, tänne järjestetään kevyt lounas
ja kahvilapalvelut.
Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien/videoiden
julkaiseminen internetissä ja muussa mediassa.
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksen seuraaviin asioihin:
- Kilpailun järjestäjä saa julkaista halutessaan osallistujalistan internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista tulokset internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista tulokset
tiedotusvälineille lähetettävässä tiedotteessa.
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan
kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan
edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailuissa.
- Kilpailussa otettuja kuvia/videodataa voidaan julkaista kilpailun järjestäjien ja
Suomen Judoliiton internetsivuilla sekä tiedotusvälineiden ja liikuntaan tai
urheiluun liittyvillä internetsivuilla.

TERVETULOA!

