26.05.2018 VANTAA, MYYRMÄ
Avoin kansainvälinen
U11, U13, U15 ja U18 –juniorikilpailu
KILPAILUPAIKKA JA AIKA:
Lauantaina 26.05.2018, Myyrmäen urheilutalo, Myyrmäenraitti 4, 01620 Vantaa. Urheilutalolla on myös
uimahalli ja kahvila. Katso liitteestä pysäköintipaikat.
PUNNITUS:
Lauantaina 26.05.2018:
U11 ja U13 kello 09.00–10.00. Ottelut kello 11.00 alkaen.
U15 ja U18 kello 12.00–13.00. Ottelut heti kun tatameita vapautuu, kuitenkin aikaisintaan kello 13.30.
OSALLISTUMISOIKEUS:
Suomen Judoliiton, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenseurojen jäsenillä, kaikissa ikäluokissa väh. 5. kyu.
Ikäluokissa noudatetaan vuoden 2018 kilpailumääräyksiä. Jos kilpailija osallistuu kahteen ikäluokkaan,
peritään kilpailumaksu molemmista sarjoista.
PAINOLUOKAT:
Pojat U11 (s. 2008-2011, E-juniorit): -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg (E-nuorten säännöt)
Tytöt U11 (s. 2008-2011, E-juniorit): -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg (E-nuorten säännöt)
Pojat U13 (s. 2006-2007, D-juniorit): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
Tytöt U13 (s. 2006-2007, D-juniorit): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
Pojat U15 (s. 2004-2005, C-juniorit): -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
Tytöt U15 (s. 2004-2005, C-juniorit): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
Pojat U18 (s. 2001-2003, B-juniorit): -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Tytöt U18 (s. 2001-2003, B-juniorit): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg (kuristukset ja käsilukot sallittu)
OTTELUJÄRJESTELMÄ:
Pooli (2–5 kilpailijaa), tuplapooli (6–10 kilpailijaa), ranskalainen (11 tai enemmän).
OTTELUAIKA:
U11 ja U13: 2 min, U15: 3 min ja U18: 4 min.
ILMOITTAUTUMINEN:
Viimeistään tiistaina 22.05.2018 http://judoshiai.judoliitto.fi sähköinen lomake. Osallistumismaksu 25 € /
kilpailija / sarja maksettava tilille VANTAAN JUKARA FI6314163000131151 viimeistään ke 23.05.2018.
Maksun viestikenttään kilpailijan NIMI ja seura. Kuitti mukaan punnitukseen. Jälki-ilmoittautuminen
paikanpäällä 50 € / kilpailija / sarja.
Huom: Kisojen ilmoittautumislomake sulkeutuu 320 ilmoittautuneen osallistujan jälkeen.
LISENSSIT JA VAKUUTUS:
Suomen Judoliiton vaatimusten mukaiset: jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla on oltava judopassi ja
voimassa oleva Judoliiton jäsenyys (Suomisport).
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN SEURAAVAT OIKEUDET:
Mahdollisuuden painoluokkien muuttamiseen sekä ikäluokkien yhdistämiseen kilpailijoiden määrän sitä
edellyttäessä.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄ:
Vantaan Jukara ry. Tiedustelut Erika Markkanen (kilpailupäällikkö) 044–5562 841,
erika.markkanen@gmail.com

PYSÄKÖINTI MYYRMÄEN URHEILUTALON YMPÄRILLÄ
PARKING AT MYYRMÄKI SPORTSHALL

MYYRMÄENRAITTI 4, VANTAA

Huomioi pysäköintipaikoilla pysäköintiaika (kiekko)!
Please note the parking time on the parking places!

