Samurai-Cup 1
Nummelassa la 20.1.2018
PAIKKA: Länsi-Uudenmaan Ammattiopisto, Ojakkalantie 2, 03100 Nummela
JÄRJESTÄJÄ: Nummelan Judo ry www.nummelanjudo.fi
U18, U21 ja Aikuisten punnitus perjantaina 19.1. kisapaikalla klo 19-20
U15 punnitus lauantaina klo 8:30-9:30, ottelut alkavat klo 10:30
U18 punnitus lauantaina klo 10:30-11:30, ottelut alkavat aikaisintaan klo 12:30
U21 punnitus lauantaina klo 12:30-13:30, ottelut alkavat aikaisintaan klo 14:30
Aikuisten punnitus lauantaina klo 14-15, ottelut alkavat aikaisintaan klo 16
Epävirallinen punnitus aina 30min ennen virallista
Mahdollisuus osallistua punnitukseen, myös aiemman virallisen punnitusajan puitteissa, huomioitavaa
kuitenkin, että viralliseen punnitukseen voi osallistua vain kerran!
Ottelut käydään kahdella 7x7 ottelualueella. Palkintojenjako aina painoluokan päätyttyä
Viralliset ikäryhmät ja painoluokat:
U15-pojat (2004-2005): -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15-tytöt (2004-2005): -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U18-pojat (2001-2003): -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18-tytöt (2001-2003): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U21-miehet (1998-2000): -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
U21-naiset (1998-2000): -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Aikuiset-miehet (1997, ja aiemmin syntyneet): -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
Aikuiset-naiset (1997, ja aiemmin syntyneet): -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
U15 sarjoissa käsilukot ja kuristukset ovat kiellettyjä. Saman ikäluokan (U15/18/21) eri painoluokkia
voidaan yhdistää ottelijoiden määrän ollessa pieni. Painoluokkien yhdistämiseen on saatava jokaisen
painoluokkaan ilmoittautuneen suostumus. Ottelija voi saada Samurai Cup -pisteitä vain siinä
painoluokassa, johon hän kilpailupäivänä osallistuu

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa/yhdistää aikuisten painoluokkia otteluiden saamiseksi
mahdollisimman monelle.
Osallistumisoikeus:
Kilpailuun saavat osallistua IJF:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet. Vähimmäisvaatimus kilpailijoilta on
aikaisempi kilpailukokemus ja 4. kyu vyöarvo. Poikkeuslupaa tähän voi hakea Judoliiton Kilpailu- ja
sääntövaliokunnalta.
U18-pojissa otteleva kilpailija voi osallistua myös U21-miesten kilpailuun, tällöin kilpailijan vyöarvon on
tällöin oltava vähintään 2. kyu. U18-tytöissä otteleva kilpailija voi osallistua myös U21-naisten kilpailuun
(tästä säännöstä voidaan poiketa kilpailijoiden määrän ollessa suuri), mutta silloin vyöarvo on oltava
vähintään 3. kyu. U21 voi osallistua aikuisten sarjaan. U15-nuorissa kilpaileva ei voi osallistua vanhempaan
ikäluokkaan, eikä U13 tai nuorempi Samurai Cupiin. Ikään perustuvaa poikkeuslupaa ei voi hakea.
Ottelujärjestelmä:
Viisi (5) ottelijaa tai vähemmän: pooli
Kuudesta kymmeneen (6-10) ottelijaa: tuplapooli
Yksitoista (11) ottelijaa tai enemmän: ranskalainen

Otteluajat:
U15: 3 minuuttia
U18, U21 ja Aikuiset: 4 minuuttia
HUOM! U18 ja U21 sarjoissa käytetään sinistä ja valkoista judogia. U15 sarjoissa vain valkoista judogia.
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Judoliiton kilpailumääräyksiä. Kilpailijalla on oltava mukanaan judopassi,
todistus voimassa olevasta seurajäsenyydestä sekä judovakuutuksesta. Ulkomaalaiset ottelijat osallistuvat
omalla vastuulla.
Ilmoittautuminen: 17.1.2018 mennessä: http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
Ilmoittautumismaksu: 35 € /kilpailija/sarja tilille: Nummelan Judo ry IBAN: FI17 5297
0040 0130 97 (maksukuitti mukaan kisapaikalle), käytä viitenumeroa 20022
Jälki-ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen maksu
Maksukuitti on esitettävä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä! Kirjoita viestikenttään seura ja
kilpailijan/kilpailijoiden nimet sekä kilpailu/kilpailut, johon osallistutaan. Mikäli kilpailija ottelee useammassa
sarjassa, on ilmoittautumismaksu maksettava kaikista sarjoista.
Tiedustelut: Kilpailuiden johtajana toimii Jukka Sala p. 040 5017 489, jukka.sala@live.fi
Kilpailun järjestäjällä ja SJuL:lla on oikeus käyttää kilpailussa otettuja tallenteita omissa julkaisuissaan.
Kilpailun järjestäjä saa halutessaan julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä. Kilpailun järjestäjä ja SjuL
saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille ja internetissä. Internetissä julkaistavissa kilpailun
tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli,
kilpailijan edustama seura, kilpailijan sijoitus kilpailussa.
Majoitus:
Air Hotel Nummela
puh 09 22 38 100
info(@)airhotel.fi
Lentokentäntie 5
03100 Nummela
varauskoodi: judokisa, buffet-aamiainen, mahdollisuus edulliseen iltaruokailuun.
Tatamimajoitus mahdollinen. Ota yhteys etukäteen järjestäjään.
Kaukoliikenteen pysäkki Nummela. Tarkemmat tiedot www.matkahuolto.fi

Kisapaikalla edullinen kanttiini.

Kaikkien ikäluokkien Tehostamisleiri
Nummelassa 20-21.1.2018
Ohjaajina maajoukkuevalmentajia
Samurai Cup -kilpailuiden päätyttyä
• Kevyt keittoruokailu
• Harjoitukset kisapaikalla
• Siirtyminen kävellen Aura Light Areenalle
• Iltapala
• Mahdollisuus saunomiseen
• Tatamimajoitus

Sunnuntai
• Herättely ja aamutoimet
• Aamupala
• 1. harjoitus (9-11:30)
• Lounas Buffet Grande Famiglia Ravintolassa
• 2. harjoitus (13-14:30)
• Kotiutuminen

Ilmoittautuminen leirille 17.1.2018 mennessä: https://goo.gl/forms/RLFZjAwj4VjiRfeV2

