Kilpailukutsu

9.1.2018

U18 ja U21 Judon SM-kilpailukutsu 10.2.2018

Järjestäjä
Tikkurilan Judokat, Vantaa ja Suomen Judoliitto, Helsinki

Kilpailuaika ja -paikka 10.2.2018
Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Majoitus ja kisatoimisto
Hotelli Tikkurila, Trio Sport Center, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Kilpailupäällikkö Juha Turunen puh. 0400 509 783 juha.turunen@tikkurilanjudokat.fi
Kisatoimisto avoinna perjantaina 9.2.2017 klo 16.30 – 20.00.

Majoitus
Varaa majoitus viimeistään 26.1.2018. Katso erillinen kisapakettitarjous

https://www.tikkurilanjudokat.fi/nuorten-sm-2018/

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php, maanantaihin 29.1.2018 mennessä.
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, painoluokka ja seura sekä
ilmoittajan yhteystiedot. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu kokonaisuudessaan on maksettu. Ei jälkiilmoittautumista.
Ilmoittautumismaksu, 45 euroa maksetaan maanantaihin 29.1.2018 mennessä Tikkurilan judokat ry:n
tilille: FI08 1220 3000 2003 33, viestiin kilpailijan nimi.
Myöhästynyt ilmoittautumismaksu on kolminkertainen.
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9.1.2018

Osallistumisen varmistus
Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa seuraavan päivän kilpailuun joko itse tai asiamiehen
välityksellä perjantaina 9.2.2018. klo 16.30 - 18.30 paikan päällä kilpailutoimistossa.
Kilpailutoimisto sijaitsee Hotelli Vantaan ala-aulassa.

Osallistumisoikeus
Miehet U21:
Vuosina 1998–2000 syntyneet. Vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös vuosina 2001–2003 syntyneet, joilla
vähintään 2 kyu.
Naiset U21:
Vuosina 1998–2000 syntyneet. Vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös vuosina 2001–2003 syntyneet, joilla
vähintään 3 kyu.
Pojat U18:
Vuosina 2001–2003 syntyneet. Vähintään 3 kyu.
Tytöt U18:
Vuosina 2001–2003 syntyneet. Vähintään 3 kyu.
Osallistumisoikeus on kaikilla Suomen Judoliiton jäsenseurojen rekisteröidyillä jäsenillä.
Kilpailuun voivat osallistua vain Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joiden jäsenyys on voimassa
Sporttirekisterissä (Sportti-id).
Valmentajat:
Valmentajakortti luovutetaan seuran ilmoittamille valmentajille, jos kilpailijoita on 1-3 valmentajapasseja
luovutetaan 1, jos kilpailijoita on 4-6 passeja luovutetaan 2 jne. Valmentajien tiedot 29.1.2018 mennessä.

Painoluokat
Miehet U21: -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Naiset U21: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Pojat U18: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
Tytöt U18: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Kilpailuaikataulu
Perjantai 9.2.2018 Kilpailutoimisto sijaitsee Hotelli Tikkurilan ala-aulassa.
Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa seuraavan päivän kilpailuun joko itse tai
asiamiehen välityksellä perjantaina 9.2.2018. klo 16.30 - 20.00 paikan päällä kilpailutoimistossa.
Painoluokan vaihtaminen on mahdollista vielä osallistumisen varmistamisen yhteydessä – ei enää
punnituksessa!
Epävirallinen punnitus klo 16.30.–18.15.
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Virallinen punnitus lauantain otteluihin klo 18.30 – 20.00.
Perjantaina tehty yksilökisan punnitus kelpaa sunnuntain joukkuekilpailussa (katso erillinen kutsu).
https://www.tikkurilanjudokat.fi/nuorten-sm-2018/
Arvonta lauantain otteluihin klo 20.30.
Arvontahenkilöiden lisäksi arvonnassa saa olla läsnä yksi edustaja jokaisesta osallistuvasta seurasta.

Lauantai 10.2.2018 Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Kilpailupäivän aamuna ennen otteluiden alkua osa kilpailijoista arvotaan uusintapunnitukseen 30
minuuttia ennen alkuotteluita.
Alkuottelut alkavat klo 10.00.
Finaalit alkavat klo 15.00.
Lopullinen aikataulu julkaistaan, kun osanottajamäärät ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään pe 2.2.2018.
Ottelujärjestelmä ja -aika
Ottelujärjestelmä: Käytössä on ranskalainen ottelujärjestelmä, kun ottelijoita sarjassa yksitoista tai
enemmän. Kaksoispooli, kun ottelijoita enintään kuudesta kymmeneen (6-10). Pooli, kun ottelijoita viisi
tai vähemmän (1-5).
Otteluaika: 4 minuuttia, golden score päättyy ensimmäiseen pisteeseen tai shidoon. Ottelut käydään
kahdella 7x7 metrin ottelualueella.
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Judoliiton 2018 kilpailumääräyksiä. Mahdolliset vastalauseet käsittelee
kilpailun jury.
Judopuvun on oltava mitoiltaan IJF:n säännösten mukainen, IJF:n virallista merkkiä ei kuitenkaan
vaadita. Otteluun saavuttaessa puku voidaan mitata. Molemmissa ikäluokissa käytetään aina valkoista ja
sinistä judopukua.

TERVETULOA!
Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien julkaiseminen
internetissä ja muussa mediassa on mahdollista
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
– Kilpailun järjestäjä saa halutessaan 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 saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton Internet-sivuilla sekä
tiedotusvälineiden Internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä Internet-sivuilla.

