Kilpailukutsu

SundsvallsCup 1-2018
SundsvallsCupen on kilpailu kaikille!
Lapsille – nuorille - aikuisille - ensikertalaisille - muutaman kilpailun kilpailleille kokeneille kilpailijoille - halukkaille ne-waza kisa - kaikki ikäluokat junnuista
veteraaneihin - Erikoispalkinto 3000 kruunua parhaalle vierailevalle seuralle
JudoShiai-rankingin mukaisesti!
Aika:
Paikka:

Lauantai, 5 toukokuuta 2018
Judohalli, Björneborgsgatan 25, 854 60 Sundsvall, 060-66 50 88

Perjantai, 4 toukokuuta 20.00-22.00 Kaikki
Lauantai, 5 toukokuuta klo 07.30-08.30 Vain u9, u11, u13, u15 ja u18
Lauantai, 5 toukokuuta klo 11.00-12.00 V a i n U2 1 , n a i s e t , m i e h e t j a
v e t e r a a n i t s e k ä ne-waza-sarja
Kilpailujen aloitusaika: Kello 10.00
Punnitus:

Ottelujärjestys: u9>u11> u13> u15> u18> u21> aikuiset> veteraanit.
Ne waza- sarja alkaa heti lauantain toisen punnituksen jälkeen.
Ilmoittautumismaksu: 200 kr/hlö/sarja u13 ja vanhemmat
150 kr/hlö/sarja u9 ja u11. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollinen
kaksinkertaista ilmoittautumismaksua vastaan. Maksu käteisellä
Kruunuissa punnituksen yhteydessä.
Ikäluokat:
Tytöt ja pojat U9 (synt. 10–11) Tytöt
ja pojat U11 (synt. 08–09) Tytöt ja
pojat U13 (synt. 06–07) Tytöt ja
pojat U15 (synt. 04-05) Tytöt ja
pojat U18 (synt. 01-03) Naiset ja
miehet U21 (synt. 98-01) Naiset ja
miehet (synt. 01 tai aikaisemmin)
Veteraanit (synt. 88 tai
aikaisemmin)

Sarjat:
Kilpailijat jaetaan sarjoihin
kilpailukokemuksen mukaisesti

iän,

painon

ja

Taso 1 (aloittelijat) = Eivät ole koskaan kilpailleet.
Taso 2 (edistyneet) = Ovat kilpailleet muutamassa kilpailussa.
Taso 3 (kokeneet) = Kokeneet kilpailijat.
U11, u13 ja u15 käsilukot ja kuristukset kielletty
15-vuotiaat ja vanhemmat voivat halutessaan osallistua myös newaza sarjaan. Veteraanit jaetaan sarjoihin painon ja iän mukaan
siten, että suurin ikä/painoero on 10 vuotta/10 kg. Yritämme
jakaa veteraanit myös kokemustason mukaisesti.

Palkintojen jako: Palkinnot jaetaan ikäluokan/sarjan valmistuttua
Ilmoittautuminen: Viimeistään maanantaina 30 huhtikuuta klo. 24.00 mennessä osoitteessa www.judoshiai.fi
Ottelija voi halutessaan otella myös omaa ikäluokkaansa seuraavassa vanhempien ikäluokassa
valmentajan luvalla.
Majoitus:
Tatamimajoitus maksaa 100 kr/henkilö sisältäen aamiaisen.
Ilmoittautuminen majoitusvarauslomakkeella, joka löytyy ilmoittautumislomakkeelta.
Säännöt:
Ruotsin Judoliiton SJF:n kilpailumääräykset
Varaamme oikeuden yhdistää sarjoja, jotta saamme kaikille otteluita.
Järjestelmä: Pooli, jolloin kaikki saavat vähintään kaksi ottelua.
Muuta:

INFO:

Ilmoittautuneet antavat luvat, että heidän kuvansa ja nimensä voidaan julkaista Ruotsin Judoliiton
www.judo.se tai Judo Sundsvallin kotisivuilla www.judosundsvall.com sekä
www.facebook.com/judosundsvall
Wolfgang Biedron +46 70-646 60 13 info@judosundsvall.com
Puhelin kilpailupäivänä: Judo Sundsvall +46 60-66 50 88

www.wolfgangsjudo.se myy judopukuja, vöitä, kasseja, t-paitoja, pehmoleluja jne kilpailupaikalla.

Tervetuloa!

