HÄMEENLINNA 49-V SHIAI 14.4.2018
Datum:

Lördag 14.4.2018

Plats:
Kör-instruktioner:

Jukola skola. Liivuorentie 24, 13500 Hämeenlinna
Se www.hameenlinnashiai.blogspot.com

Arrangör:

Hämeenlinna Judoklubb

Tävlingschef:

Juha Lempinen, +358 44 2012 411

Invägning:

U11: kl. 08.00 – 08.30, matcherna från kl. 09.15
U13: kl. 09.00 – 09.30, matcherna från kl. 10.30
U15: kl. 10.30 – 11.30, Matcherna från kl. 12.30
U18: kl. 13.30 – 14.00, Matcherna från kl. 15.00
Herr och Dam: kl. 15.30 – 16.00, Matcherna från kl. 17.00
Senior: kl. 15.30 – 16.00, Matcherna från kl. 17.00

Kategorier:

U11: födda 2008 eller senare
U13: födda 2006 - 2007, minst 5 kyu
U15: födda 20034- 2005, minst 5 kyu
U18: födda 2001 - 2003, minst 5 kyu
Herr och Dam: födda 2000 eller tidigare.
Senior: födda 1983 eller tidigare.
Armlås och halslås tillåtna endast i U18 och Herrar samt Damer.

Viktklasser:

Herr:
-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Dam:
-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
U18 pojkar: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18 flickor: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15 pojkar: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15 flickor: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13 Pojkar: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U13 Flickor: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U11 Pojkar: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U11 Flickor: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
Senior:
Dam 5 – 3 kyu:
-63, -70, +70 kg
Dam 2 kyu ->:
-63, -70, +70 kg
Herr 5 – 3 kyu:
-73, -90, +90 kg
Herr 2 kyu ->:
-73, -90, +90 kg

Matchtid:

Herr och Dam:
U18 och U15:
U13 och U11:
Senior:

4 min
3 min
2 min
2 min

OBS!!!!

Arrangeraren tar rätten att sätta ihop kategorier och viktklasser.
Judokan får även deltaga i en äldre kategori genom att betala
deltagaravgiften för båda. Se tävlingsreglerna för 2018.
Byte av kategori och viktklass är möjligt till slutet av invägningen.
Tre (3) Tatamis. 7x7m.
Regler enligt gällande EJU.
U13 och U11 prisutdelning samtidigt. Övriga kategorier efter
kategorin är slut.

Tävlingssystem:

Dubbelt återkval, pool eller dubbelpool.

Deltagarrätt:

Alla judokas vars klubb är medlem av Suomen Judoliitto, IJF, EJU och NJU.

Pass:

EJU:s, IJF:s eller NJU:s medlemmars ID kontrolleras.

Försäkring:

Utländska judokas tävlar på eget ansvar.

Anmälning:

Senast tisdagen den 10 april 2018 via http://www.judoshiai.judoliitto.fi
(rekommenderas) eller skriftligt till Juha Lempinen +358 44 2012 411
jp.lempinen@gmail.com
Meddela: Klubb, judokas namn, bälte, föd.år, kategori och viktklass samt
klubbens kontaktperson/ kontaktuppgifter.
OBS ! Max 360 deltagare. Deltagning i anmälnings ordning.

Deltagaravgift:

25 €/ judoka. Svenska klubbar kan betala på plats.
Om en judoka deltar i två kategorier, debiteras 25 € för båda.

Övernattning:

Tatamiövernattning möjlig för 5 € (bör meddelas på förhand)

Frågor:

Kan ställas till Vesa Koivulahti, tel. + 358 40 7078 444,
vesa.koivulahti@nexans.com eller
simo.ansalahti@hotmail.com

Kafeteria på plats som sköts av Hämeenlinna Judoklubb!
VÄLKOMNA ATT TÄVLA I HÄMEENLINNA
www.judoseura.fi

