Lauantai 27.1.2018
Järjestäjä:

TAMPEREEN JUDO ry

Paikka:

Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5

Punnitus:

U11: klo 8.00 - 8.30.
Ottelut: klo 9.00 alkaen.
U13: klo 9.00 – 9.30.
Ottelut: n. klo 10.30 alkaen.
U15: klo 11.00 – 11.30. Ottelut: n. klo 12.30 alkaen.
U18: klo 13.30 – 14.00. Ottelut: n. klo 15.00 alkaen.
Miehet ja naiset klo 15.30 – 16.00. Ottelut: n. klo 17.00 alkaen.
(Myöhempien sarjojen punnitus on mahdollista aikaisempien ikäluokkien
punnitusten välissä.)

Sarjat:

U11
2008 ja myöhemmin syntyneet, väh. 5 kyu
U13
2007 – 06 synt., väh. 5 kyu
U15
2005 – 04 synt., väh. 5 kyu,
U18
2003 – 01 synt., väh. 4 kyu
Miehet ja naiset+U21: 2000 ja aikaisemmin syntyneet, 5- 2 kyu.

Painoluokat:

U11- tytöt:
U11- pojat:
U13- tytöt:
U13- pojat:
U15- tytöt:
U15- pojat:
U18- tytöt:
U18- pojat:
Naiset:
Miehet:

Otteluajat:

Miehet ja naiset 4min, U18- ja U15-juniorit 3 min, U13- ja U11-juniorit 2
min.

Ottelujärjestelmä:

Pooli, tuplapooli tai ranskalainen

-28, -32, -36, -40, -44, -48, +48kg
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50kg
-32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55kg
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
-44, -48, -52, -57, -63, +63
-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

Huom!
 Järjestäjällä oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
 Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen painoluokkaan ikäluokassaan.
 Kilpailija voi osallistua useampaankin ikäluokkaan, edellyttäen
ilmoittautumismaksun maksamista jokaiseen osallistumaansa sarjaan ja
huomioiden Judoliiton kilpailumääräykset 2018.
 Painoluokan ja sarjan vaihto mahdollinen punnituksen loppuun
mennessä.
 Kolme ottelualuetta, 7 * 7m
 EJU:n voimassa olevat säännöt.
 Palkintojen jaot, jokaisen ikäluokan päätyttyä.

Osallistumisoikeus:

Judoliiton jäsenseurojen Suomisporttiin rekisteröidyillä jäsenillä ja
IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliitojen jäsenseurojen jäsenillä.

Passi ja ID-koodi:

Jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla oltava judopassi ja Judoliiton
jäsenvakuutus suomisport.
EJU, IJF tai NJU:n ottelijoilta virallinen henkilöllisyystodistus.

Ilmoittautuminen:

Ti 23.1.2018 mennessä kirjallisesti:
Internetissä: http://judoshiai.judoliitto.fi (suositeltavin) tai
Tampereen Judo ry,Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Ilm. kilpailijan nimi, Free Cardin Sportti ID-numero, sarja, seura,
syntymävuosi ja vyöarvo.
Huom! 360 kilpailijan jälkeen ilmoittautuminen sulkeutuu.
Paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumismaksu: 25 € / kilpailija. TamJu:n tilille: Nordea FI 69 2076 1800 0136 36.
Jälki ilmoittautuminen, mikäli 360 kilpailijaa ei ole täyttynyt, punnituksen
loppuun mennessä käteisellä 40 € / kilpailija.

Tiedustelut:

Pasi Luoma p. +358 50 3226817 , pasi.luoma@tampereenjudo.net

Kilpailupaikalla tunnetusti edullinen kahvio.
Tervetuloa Tampereelle!

