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suurenna kuva

Vuoden 2013 kolmas valko- ja keltavöisten Junnu-Cup järjestetään Porvoossa Porvoon
Urheiluhallilla, os. Laivurinkatu 3.

Valkoiset ja keltaiset vyöt
JUNNU CUP III, 29.9.2013 Porvoossa
Ilmoittaudu 25.9.2013 mennessä www.judoshiai.fi:n kautta.

Porvoon Shirokawa järjestää vuoden kolmannen Junnu Cupin Porvoon Urheiluhallilla. Tervetuloa!
Kilpailutiedot:
AIKA: SUNNUNTAI 29 SYYSKUUTA 2013
PAIKKA: Porvoon Urheiluhalli, Laivurinpolku 3 06100 Porvoo
suurenna kuva

JÄRJESTÄJÄ: Porvoon Shirokawa www.shirokawa.com
OSALLISTUMISOIKEUS:
· C-JUNIORIT (synt. 1999-2000)
· D-JUNIORIT (synt. 2001 - 2002)
· E-JUNIORIT (synt. 2003 tai myöhemmin)

suurenna kuva

· 5. tai 6. kyu (keltainen tai valkoinen vyö)
· Vähän kilpailleet eli korkeintaan 5 otteluvoittoa (muissa kuin Junnucup kilpailuissa). Keltavöisten passi
tarkistetaan punnituksen yhteydessä.
AIKATAULU:
E: punnitus klo 9.00 - 10.00, ottelut alkavat noin klo 10.30.
D ja C: punnitus klo 10:30-11:30, ottelut alkavat noin klo 12 kun tatameita vapautuu.
PAINOLUOKAT: Mahdollisimman tasainen sarjajako sekä tytöille että pojille.
OTTELUAIKA: Kaikilla 2 minuuttia
OTTELUJÄRJESTELMÄ: Ranskalainen (tai pooli)
VAKUUTUS:
Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava Judo Free Card. Mikäli Free
Card ei ole vielä tullut postissa on esitettävä seuran jäsenrekisterinpitäjältä saatava Sportti-ID tunnus
sekä todiste seuran jäsenyydestä (esim. jäsenmaksukuitti).
SÄÄNNÖT:
Lasten ja nuorten kilpailujen erityissäännöt.
KILPAILUMAKSU: 13 € / kilpailija
Ensisijainen maksutapa tilisiirto 25.9.2013 mennessä tilille:
Aktia, Porvoo-Borgå IBAN: FI 59 4050 1940 0207 86
Maksun suorittamisesta ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä - seuroilla oltava viestissä liitteenä
myös nimilista maksujen myöhempää erittelyä varten. (Kuitit on esitettävä punnituksen yhteydessä.)
Osallistumismaksun maksaminen on mahdollista myös kisapaikalla.
Suomen Judoliiton Etelä-Suomen alue laskuttaa lisäksi jälkikäteen jokaisesta osallistujasta 6€
osallistujan seuralta. Näin katetaan alueen maksamat palkinto-, tila-, ensiapu- tms. kulut)
Etelä-Suomen alueen ulkopuolisten seurojen osallistujilta Junnu Cup osallistumismaksu on 19€, joka
maksetaan kilpailun järjestäjälle. Alueen ulkopuolisilta seuroilta Etelä-Suomen alue ei laskuta
jälkikäteen mitään.
ILMOITTAUTUMISET:
25.9.2013 mennessä www.judoshiai.fi
ILMOITETTAVA: Nimi, seura, vyöarvo, sukupuoli, syntymävuosi ja paino ("kilon/parin tarkkuudella")

sekä tieto osallistumismaksun maksamisesta.
Tiedustelut: Jari Jääskelä 050-502 4731 jari@shirokawa.com
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