ORIMATTILA SHIAI 4.11.2018
Aika: lauantaina 4.11.2018
Paikka: Orimattilan Urheilutalo, Opintie 8, 16300 Orimattila
Järjestäjä: Orimattilan Judoseura
Kilpailupäällikkö: Tero Partanen tero.partanen@judoliitto.fi

Punnitus:
U9-, U11- ja U13- nuoret: klo 10:00 – 11:00 – ottelut alkavat n. klo 12.00
U15- ja U18- nuoret: klo 11.00 - 12.00 - ottelut alkavat n. klo 13.00
Myöhempien sarjojen punnitus on mahdollista myös ikäluokkien välissä.
Sarjat:
U9 -nuoret: 2010 ja myöhemmin syntyneet
U11-nuoret: 2008-2009 syntyneet
U13-nuoret: 2006-2007 syntyneet
U15-nuoret: 2004-2005 syntyneet
U18-nuoret: 2001-2003 syntyneet

Käsilukot ja kuristukset ovat sallittuja vain U18 -nuorilla.
Painoluokat:
U18-pojat -45,-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18-tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15-pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15-tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13-pojat: -30, - 34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U13-tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U11-pojat: -27, -30, - 34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U11-tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U 9-pojat: -23, -27, -30, - 34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U 9-tytöt: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
Järjestäjällä on oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
Otteluaika:
U18: 3 min
U15 ja U13 -nuoret 3 min
U11 ja U9 2 min

HUOM!!
Kilpailija saa osallistua myös samana päivänä järjestettävään Junnu Cup kilpailuun (jos otteluvoitto kriteerit
täyttyvät, sekä yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan, maksamalla osallistumismaksun niistä sarjoista joihin
osallistuu. Painoluokan ja sarjan vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä.
Noudatetaan Suomen Judoliiton Kilpailuvaliokunnan vahvistamia voimassaolevia sääntöjä.

Ottelujärjestelmä: Ranskalainen, pooli ja tuplapooli.
Osanotto-oikeus: IJF:n jäsenseurojen jäsenillä.
Passi ja ID-koodi: Judoliiton suomisport ja judopassi tarkistetaan punnituksen yhteydessä. Ulkomaalaisten
ottelijoilta virallinen henkilöllisyys tarkastetaan.
Vakuutus: Judokat on vakuutettu Judoliiton toimesta. Ulkomaalaiset judokat ottelevat omalla vastuulla.
Ilmoittautuminen: Judoshiai kilpailujärjestelmä >>>
Ilmoittautumismaksu: 25 €/ kilpailija/sarja, maksettava tilille: Orimattilan Judoseura ry
OSUUSPANKKI 530807-55033 / IBAN FI 76 5308 0750 0050 33 / BIC OKOYFIHH
Tiistai 31.10.2018 mennessä. Viestikenttään osallistujien nimet ja seura. Ota kuitti mukaan punnitukseen.

Majoitus: Mahdollisuus tatamimajoitukseen seuran dojolla (ennakkoilmoittautuminen).

Tiedustelut:
Tero Rönkkö tero.ronkko@orimattilanjudo.net 044-5515544

KISAPAIKALLA EDULLINEN KAHVIO - MAHDOLLISUUS UIMISEEN!
TERVETULOA KILPAILEMAAN UUDISTUNEESEEN ORIMATTILA SHIAIHIN

