公現祭試合
Kougensai Shiai 2018
Järjestäjä:

Hyvinkään Judoseura ry

Paikka:
Aika:

Martinhalli / Martintalo, Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ
Lauantai 13.1.2018

Punnitus:

08:00-09:00 U11, U13 ja U15-sarjat
12:00-13:00 U18, Aikuiset, Veteraanit

Ottelut:

10:00->
14:00->

Erikoispalkinto:

Kilpailun eniten pisteitä kerännyt seura palkitaan 500 euron stipendillä.
Pisteet kertyvät seuraavasti: Seura saa jokaisesta kilpailijastaan per
sarja yhden pisteen sekä mitalisijoista kulta 5p, hopea 3p ja pronssi 1p.
Palkinto maksetaan voittajaseuran tilille kilpailun jälkeen.
Vuoden 2017 seurapalkinnon voitti Magas ja 2016 Helsingin Chikara.

U11, U13 ja U15-sarjat
U18, Aikuiset, Veteraanit

Ikäluokat ja painoluokat:
U11 (2008 ja myöhemmin syntyneet)
Painoluokat päätetään punnituksen jälkeen
Käytetään lasten kilpailumääräyksiä.
U13 (2006-2007 syntyneet)
Tytöt -32, -36, -40, -44, -48, -52 ja +52 kg
Pojat -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55 ja +55 kg
Kuristukset ja käsilukot kielletty.
U15 (2004-2005 syntyneet)
Tytöt -32, -36, -44, -48, -52, -57, -63 ja +63 kg
Pojat -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 ja +66 kg
Kuristukset ja käsilukot kielletty.
U18 (2001-2003 syntyneet)
Tytöt -44, -48, -52, -57, -63 ja +63kg
Pojat -50, -55, -60, -66, -73, -81 ja +81 kg
Aikuiset (2000 ja aikaisemmin syntyneet)
Naiset -48, -52, -57, -63, -70 ja +70 kg
Miehet -60, -66, -73, -81, -90 ja +90 kg
Veteraanit (1983 ja aikaisemmin syntyneet)
Painoluokat päätetään punnituksen jälkeen
Keltavöiset U18 ja aikuiset (2003 ja aikaisemmin syntyneet)
Painoluokat päätetään punnituksen jälkeen
Kuristukset ja käsilukot kielletty
Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen ja painoluokkien muuttamiseen osallistujamäärien niin edellyttäessä.

Osallistumisoikeus:

Aikuiset: vähintään 4.kyu
Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua myös U21-miehet, joilla on vähintään 3. kyu
vyöarvo sekä U18-pojat, joilla on vähintään 2. kyu vyöarvo.

U18: vähintään 4. kyu
Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua myös U15-nuoret joilla on vähintään 4. kyu
vyöarvo.

U15: vähintään 5. kyu
Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua myös viimeisen vuoden U13-nuoret.

U13: vähintään 5. kyu
Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua myös viimeisen vuoden U11-nuoret.

U11: vähintään 5. kyu
Veteraanit: vähintään 4.kyu
Keltavöiset U18 ja aikuiset: 5. kyu
Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailussa mukana judopassi sekä seurajäsenyyden ja vakuutuksen
todistava vahvistus SuomiSport-järjestelmästä joko sähköisenä tai printattuna. Ulkomaalaiset ottelijat,
jotka eivät ole Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäseniä, ottelevat omalla vastuullaan.
Ottelujärjestelmä:

Pooli, tuplapooli tai ranskalainen

Otteluaika:

U11 ja U13 2min, U15 ja U18 3min, U21 ja aikuiset 4 min, veteraanit sekä
keltavöiset U18 ja aikuiset 3 min.

Vakuutus:

Kilpailijalla on oltava voimassaoleva judoseuran jäsenyys SuomiSportissa

Ilmoittautuminen:

ti 9.1.2018 mennessä http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

Ilmoittautumismaksu:
tilinumero

25€/kilpailija/sarja ti 9.1.2018 mennessä Hyvinkään Judoseura ry:n tilille,
FI17 1029 3000 3113 80. Viestikenttään kilpailijan nimi. Ota kuitti mukaasi
kisoihin.
Kilpailija voi halutessaan osallistua useampaan sarjaan maksamalla kustakin
sarjasta täyden ilmoittautumismaksun.
Jälki-ilmoittautumismaksu 50€/kilpailija/sarja.

Tiedustelut:

Kilpailupäällikkö Markku Henttonen henttonen68@gmail.com

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin
asioihin:
Kilpailun järjestäjä saa julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä.
Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset
internetissä.
Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset
tiedotusvälineille lähetettävässä tiedotteessa.
Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan
kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan
edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
Kilpailusta otettuja kuvia ja videokuvaa saa julkaista kilpailun järjestäjän ja
Suomen Judoliiton internet-sivuilla, livelähetyksenä sekä tiedotusvälineiden
internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internet-sivuilla

