Samurai Cup II/2017
la 9.9.2017 Porvoossa

VAKUUTUS:
Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava,
voimassa oleva Judo Free Card.

AIKA: LAUANTAINA 9. syyskuuta 2017

IKÄ- JA PAINOLUOKAT: Juniori-ikäinen kilpailija voi valmentajansa luvalla
osallistua oman ikäluokkansa lisäksi yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan.
Tällöin Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu on suoritettava kahteen kertaan.

PAIKKA: Porvoon Urheiluhalli,
Edelfeltin Bulevardi 2, 06100 Porvoo
JÄRJESTÄJÄ: Porvoon Shirokawa,
http://www.shirokawa.com/
OSALLISTUMISOIKEUS:
IJF:n, jäsenliitojen jäsenseurojen jäsenet), joiden
vyöarvo on vähintään 4. kyu (oranssi vyö),
suomalaisen ottelijan on oltava Suomen Judoliiton
jäsenseuran jäsen.
Voimassa oleva Judo Free Card ja judopassi
tarkistetaan punnituksen yhteydessä.
Kilpailun järjestäjällä ja SJuL:lla on oikeus käyttää
kilpailussa otettuja tallenteita omissa julkaisuissaan.
AIKATAULU:
 U15 punnitus klo 7:30-8:30, ottelut alkavat kello 9:00
 U18 punnitus klo 10:00-11:00, ottelut alkavat heti, kun tatameita vapautuu
 U21 punnitus klo 12:30-13:30, ottelut alkavat heti, kun tatameja vapautuu.
OTTELUAIKA:
 U15
3 min (kuristukset ja lukot kielletty)
 U18 ja U21 4 min
OTTELUJÄRJESTELMÄ:
 ottelijoita viisi (5) tai vähemmän: pooli
 ottelijoita kuusi-kymmenen (6-10): tuplapooli
 ottelijoita yksitoista tai enemmän (11-): ranskalainen.
Ikäluokissa U18 ja U21 käytetään sinistä ja valkoista judogia.
Ikäluokassa U15 käytetään vain valkoista judogia.








U15-pojat: (s. 2003-2004): -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15-tytöt: (s. 2003-2004): -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U18-pojat: (s. 2000-2002): -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18-tytöt: (s. 2000-2002): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U21-miehet: (s. 1997-1999) -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
U21-naiset: (s. 1997-1999) -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

KILPAILUMAKSU:
35 € /kilpailija 6.9. mennessä Shirokawan tilille:
BIC: HELSFIHH
IBAN: FI59 4050 1940 0207 86
Viestikenttään: SACUP17, seuran nimi, kilpailija/kilpailijat (nimi/nimet)
Kuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistumismaksun maksaminen on mahdollista myös kisapaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä (pankkikortti tai tasaraha!).
ILMOITTAUTUMINEN 6.9.2017 mennessä:
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
Ilmoitettava; Seura ja yhteystiedot, ottelijan etu- ja sukunimi, sukupuoli, ikä- ja
painoluokka, syntymävuosi ja vyöarvo. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollinen
punnituksen päättymiseen saakka, mutta maksu on tällöin kaksinkertainen.
Kisapaikalla on kahvio, grillimakkaraa ym.
Tervetuloa Porvooseen kamppailemaan Samurai Cup -voitoista!
Tiedustelut: Yrjö Villanen, 040 578 4463, yka(ät)shirokawa.com
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Idästä (Loviisasta/Kotkasta):
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