RYHTI SHIAI
Järjestäjä:

Raision Ryhti judojaosto

Aika:

La 15.09.2018

paikka:

Hemmingin liikuntahalli, Seppäläntie 10, Masku

Aikataulu:

Punnitus
U9 klo 8.30-9.00
U11 klo 8.30-9.00
U13 klo 8.30-9.00
U15 klo 9.00-11.00
U18 klo 9.00-11.00
Miehet ja Naiset klo 9.30-12.00
Seniorit 9.30-12.00
Ottelut alkaen klo 9.30

Sarjat:

U9 2012 ja myöhemmin syntyneet
U11 2008-2011
U13 2006-2007
U15 2004-2005
U18 2001-2003
Naiset ja miehet 2000 ja aikaisemmin syntyneet
Seniorit 1983 tai aikaisemmin syntyneet
Kaikilla vyöarvo vähintään 6 k

Painoluokat:

U9: sarjat muodostetaan punnituksen jälkeen.
U11 tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
U11 pojat:-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U13 tytöt:--28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U13 pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg

U15 tytöt:-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15 pojat:-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U18 tytöt: -48, -52, -57, -63, +63 kg
U18 pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
Naiset : -48, -52 , -57, -63, -70, +70 kg ja Avoin sarja
Miehet: -60, -66, -73, -81,-90 ja +90 kg ja Avoin sarja
Seniori M: -73, -90 ja +90kg
Seniori N: -63, -70 ja +70kg
Otteluajat:

U9, U11 ja U13 2 min U15 ja seniorit 3 min, U18, miehet ja naiset 4 min.

Huom!

- Järjestäjillä oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
-Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen painoluokkaan ikäluokassaan.
-Kilpailija voi osallistua useampaan ikäluokkaan maksamalla jokaiseen
osallistumismaksun.
-Käsilukot ja kuristukset on sallittu vain U18, miesten ja naisten sekä seniorien
sarjoissa.

Ottelujärjestelmä:

Pooli (5 tai alle) tuplapooli (6-7) ranskalainen (8 ->)

Osallistumisoikeus:

Judoliiton jäsenseuran jäsenillä ja IJF:N, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenillä

Vakuutus:

Suomen Judoliiton Suomisporttiin rekisteröidyt judokat on vakuutettu
Judoliiton jäsenvakuutuksella. Ulkomaalaiset judokat ottelevat omalla
vastuulla.

Ilmoittautuminen:

Viimeistään tiistaina 11.09.2018 www.judoshiai.judoliitto.fi Ilmoitettava
kilpailijan nimi, sarja, seura, syntymävuosi ja vyöarvo.

Ilm. maksu

25 € /kilpailija Raision Ryhdin tilille FI68 5712 5340 0012 28 viimeistään
12.09.2018. Maksukuitti on esitettävä punnituksen yhteydessä.

Tiedustelut:

Seppo Tuomaala p. 040 580 7401 seppotuo@netti.fi

Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien/videoiden julkaiseminen
internetissä ja muussa mediassa.
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
-Kilpailun järjestäjä saa halutessaan 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 lähetettävässä
tiedotteessa.
-Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka,
painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
-Kilpailusta otettuja kuvia/videoitasaa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliitoninternet sivuilla sekä
tiedotusvälineiden internetsivuilla ja liikuntaan ja uheiluun liittyvillä internetsivuilla.

