SOVELLETUN JUDON
SM-KILPAILUT
NUMMELASSA
Nummelan Judo 40-vuotis juhlakilpailut

Kilpailun järjestäjä: Nummelan Judo ry, www.nummelanjudo.fi
Aika: Sunnuntaina 14.4.
Kilpailupaikka: Nummelanharjun Koulu, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela
https://goo.gl/maps/UxqPQbvQkB22
Majoitus: https://visitvihti.fi/majoitus/
Kilpailupäällikkö: Jukka Sala, p. 040 5017 489 jukka.sala@live.fi
Kilpailun virallinen valvoja: ilmoitetaan myöhemmin
Kisatoimisto on avoinna kisapaikalla kilpailuiden aikana sekä perjantaina 12.4. klo 17-21
Ilmoittautuminen Judoshiai-palvelun kautta maanantaihin 8.4. mennessä,
https://judoshiai.judoliitto.fi Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Painoluokat:
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

Sarjat:
Special Olympicsin mukainen tasoluokitus.
Otteluajat ja -järjestelmä: Noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. Kilpailijat käyttävät valkoista ja
sinistä judogia.
Osallistumisoikeus:
Osallistumisoikeus on 16 vuotta täyttäneillä, erityistä tukea tarvitsevilla judokoilla. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joilla on voimassa oleva lisenssi
Suomisport-rekisterissä.
Ilmoittautumismaksu:
Ilmoittautumismaksu 40,00 € on maksettava maanantaihin 8.4.2019 mennessä Nummelan Judo ry’n
tilille FI17 5297 0040 0130 97, viestiin kilpailijan nimi ja seura.
Valmentajapassit:
Valmentajapassi luovutetaan seuran lähettämille valmentajille. Valmentajien tiedot on toimitettava
8.4.2019 mennessä kilpailupäällikölle.
Punnitus:
Epävirallinen punnitus lauantiana klo 17 - 17.30 kilpailupaikalla
Virallinen punnitus klo 17.30 - 18 kilpailupaikalla
Painoluokan vaihtaminen on tehtävä viimeistään ilmoittautumisen (=paikan päällä tehtävä
osallistumisen varmistus) yhteydessä – ei enää punnituksessa.
Valmentajapalaveri ja arvonta:
Valmentajapalaveri ja sarjojen arvonta klo 18.30 kisapaikalla, ei kuitenkaan ennen Joukkue SMkilpailun arvontaa.
Kilpailuaikataulu
Perjantai 12.4.2019 Kisatoimisto avoinna klo 17-21, sekä lauantain kilpailuiden ajan - mahdollisuus
ostaa pääsylippuja. Nummelanharjun Koulu, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela
Ilmoittautuminen:
Kisatoimistoon viimeistään lauantaina punnituksen päättymistä ennen, eli klo 18:00
Sunnuntai 14.4.2019 Nummelanharjun Koulu
8:30
10:00
10

Kisapaikka ja lipunmyynti aukeaa
Kilpailupäivän avaus ja tuomarien esittely
Sovelletun judon kilpailut alkavat
Finaalit ja palkintojenjako

Lopullinen aikataulu julkaistaan, kun osanottajamäärät ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään 10.4.
Pysäköinti: Kilpailijoita ja katsojia kehotetaan noudattamaan alueella olevia pysäköintiopasteita sekä
avustavan henkilökunnan ohjeita.

Tulosten julkaisu:
Kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen judoliitto ry. saavat julkaista kilpailun osallistujalistan ja tulokset
kilpailujulkaisussa, internetissä sekä tiedotusvälineille lähettävässä tiedotteessa.
- Internetissä julkaistavissa tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi,
ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura sekä sijoitus kilpailussa.
- Kilpailusta otettuja kuvia ja videoita saa julkaista kilpailun järjestäjän, Suomen judoliiton,
tiedotusvälineiden sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvien toimijoiden julkaisuissa ja internetsivuilla.

