Sakura-Shiai 2016
Järjestävä seura:

Judoseura Sakura r.y

Paikka:

Neulamäen koulu, Pinokuja 6, 70150 KUOPIO

Aika:

Lauantai 8.4.2017

Punnitus:

08.00 – 11.00, ottelut alkavat n. klo 12.30 Junnu Cup2 kilpailuiden
päätyttyä.

Osallistumisoikeus:

*Suomen judoliitto ry:n, IJF:n EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenet.
*Vyöarvo vähintään 5kuy (keltainen vyö).
*Judo free card.
*Maksukuitti esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä

Sarjat ja painoluokat:

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistellä tai jakaa sarjoja
osanottajamäärän mukaan. Pyritään saamaan kaikille mahdollisimman
monta ottelua.











E-Tytöt U11 (Synt. 2007 ): Päätetään punnituksen jälkeen
E-Pojat U11 ( Synt. 2007 ): Päätetään punnituksen jälkeen
D-Tytöt U13 (Synt. 05-06): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg
D-Pojat U13 (Synt. 05-06): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55kg
C-Tytöt U15 (Synt. 03-04): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -60, +63kg
C-Pojat U15 (Synt. 03-04): -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66kg
B-tytöt U18 (Synt. 00–02): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
B-pojat U18 (synt. 00–02): -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
Naiset ja A-tytöt (Synt. 99 ): -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Miehet ja A-pojat (Synt.  -99 ): -55, -60, -66,-73, -81, -90,100,+100kg

Ottelujärjestelmät:

Ranskalainen, Pooli tai tuplapooli

Otteluajat:

E- ja D-nuoret 2min, C-B-nuoret 3min, muut 4min

Ilmoittautuminen:

4.4.2017 mennessä ilmoittautumislomakkeella http://www.judoshiai.fi
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista punnituksen päättymiseen saakka
kaksinkertaisella ilmoittautumismaksulla. Yhdellä maksulla aikuisissa voi
osallistua omasarja +avoin

Ilmoittautumismaksu:

25€/kilpailija on maksettava 4.4.2017 mennessä Judoseura Sakuran tilille:
S-Pankki, FI33 3636 3002 7244 58.

Ruokailu:

Kilpailupaikalla ostettavissa lounas, kahvia, leivoksia yms.

Majoitus tarjous:

Hotelli Cumulus City Asema Kuopio (Cumulus Kuopio)
71 EUR / vrk / yhden hengen huone
85 EUR / vrk / kahden hengen huone
Huonehintaan kuuluu aamiainen ja asiakassauna.
Hotelli Cumulus City Keskusta Kuopio (Rantasipi Atlas)
75 EUR / vrk / yhden hengen huone
89 EUR / vrk / kahden hengen huone
Huonehintaan kuuluu aamiainen ja asiakassauna.
Varaukset voi tehdä sähköpostitse my.reservation@restel.fi tai
puhelimitse 020 055 055 (0,17 EUR / puh + 0,75 EUR / min), valitse
valikosta numero 1
(mainitse varatessasi judokilpailut)

Tiedustelut:

tomi.korhonen@judoseurasakura.net

Tervetuloa Kuopioon!
judoseurasakura.sporttisaitti.com

