INBJUDAN TILL JUDO TÄVLINGEN
Crater Lake Shiai - Tävlingen och judoevenemang
för judokas över 30 års ålder
Organisatör: Lappajärven veikot / judojaosto
Händelseort: Hotelli Kivitippu, Nykäläntie 139, 62600 Lappajärvi, Finland
Tid: Invägningen i Hotel Kivitippu på fredag 7.9. kl. 18.00-19.30 och på lördag 8.9.
kl. 8.00-9.00. Tävlingsdeltagare kan välja vilken invägningen man tar del. Tävlingen
börjar kl. 11.00 på Hotel Kivitippu Lappajärvi -sal. Om vi behöver mera tatamis,
tävlingen ska ta plats i Vimpeli sporthall. Organisatör arrangerar fri transport efter
invägningen.
Serier och viktklasser:
Åldersklasser: 30-35 år, -40, -45, -50, -55, -60 och över 65-år
Viktklasser män: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
Viktklasser damer: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Serier är kombinerad vid behov. Organisatör kombinerar primärt åldersklasser till
samma årtionde, sekundärt inom viktklasser. Organisatör anses kombinationer så att
alla deltagare ska ha ett bra tävling upplevelse.
Bälte och försäkring: Minst 5 kyu, judopass och kvittot måste man presentera i
samband med invägning. Medlemsförsäkring måste man
presentera på begäran.
Matchsystemet:

Franska, duppelpool eller pool, matchtid 3 minuter.

Registrering:

Senast 28.8.2018 på websidan judoshiai.judoliitto.fi
(rekommenderas) eller vid craterlakeshiai.com

Inträdesavgift:

25 eur/deltagare. Måste betalas senast 29.8.2018 till kontot
Lappajärven Veikot/judojaosto POP Lappajärvi FI40 4746
1020 0132 22
Om man har betalat före 15.7., får deltagare 50% rabatt av
lördags Barbeque -buffet. Då priset ska vara bara 12,50 eur.
Registrera dig i tid!

Förfrågningar:

craterlakeshiai.com

Måltider:

På fredag Get together -kvällbuffet, 18 eur.
Lunch buffet i Hotel Kivitippu på lördag och söndag, 11 eur
på båda dagar.
Lördag kväll har vi Barbeque buffet i Aquarius (bastu och
terrass vid stranden bredvid Hotel Kivitippu), 25 eur.
Om man stannar i Hotel Kivitippu frukosten är inklunerad till
rumpriset. Om man inte stannar i Hotel Kivitippu frukosten
kostar 12 eur.
Man kan betala mat på plats, men vi ber er att dom som vill
ta del till kvällbuffet på fredag och lördag informerar oss vid
websidan craterlakeshiai.com senast 28.8. Vi tar hand om
att det finns tillräckligt med mat och att maten är gott. Notera
också 50% rabatt från lördags Barbeque buffet till dom som
registrerar sig före 15.7.
Om matcher tar plats i Vimpeli, vi arrangerar dit lätt lunch
och cafeteria tjänster.

Publikation av tävlingresultat, deltagarlista och foton/videor av matcher på
Internet och andra media:
Alla som tar del i tävlingen samtycker följande saker:
- Organisatör får publisera deltagarlista på Internet.
- Organisatör och Suomen Judoliitto ry för publisera
resultater på Internet.
- Organisatör och Suomen Judoliitto ry för publisera
resultater på frisättning till media.
- Resultater som organisatör publiserar på Internet nämner
deltagarens förnamn, efternamn, åldersklass, viktklass, kön,
idrottsförening och deltagarens resultat i tävlingen.
- Man kan publisera bilder och videor från tävlingen på
organisatörs och Suomen Judoliitto rys websidor och på
andra media och sportrelaterade websidor.

VÄLKOMMEN!

