Oulu-shiai ja leiri 16.-17.9.2017
U15 ja nuoremmat
Sopii myös valkovöisille!
Järjestävä seura:
Paikka:
Ajo-ohje:

Oulun Judokerho ry http://www.oulunjudokerho.fi
OJK dojo, Leväsuontie 17 90630 OULU
Karttalinkki: www.google.fi/maps/place/Oulun+judokerho+ry
https://oulunjudokerho.sporttisaitti.com/ojk-ry/

Aika:

Lauantai 16.9.2017 kilpailu
Sunnuntai 17.9.2017 leiri (leirille ilmoittautuminen OJK:n kotisivuilla)

Osallistumisoikeus:

U15 tai nuoremmat judonharrastajat. Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n
jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet, joilla voimassa oleva jäsenmaksu.

Punnitus:

klo 08:00 – 09:00, ottelut alkaen klo 11:00

Sarjat:

U11: 2007 ja myöhemmin syntyneet.
U13: 2005-2006 syntyneet
U15: 2003-2004 syntyneet

Painoluokat:

U15 pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15 tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13 pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U13 tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U11 pojat: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U11 tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg

Otteluaika:

U15 3 min
U13 ja U11 2 min

Säännöt:
Ottelujärjestelmät:

Järjestäjällä on oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen painoluokkaan ikäluokassaan.
Painoluokan ja sarjan vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä.
Suomen Judoliiton kilpailumääräykset 2017.
Ottelijat jaetaan iän, painon sekä vyöarvon/ottelukokemuksen perusteella pooleihin, joissa
jokainen saa vähintään 2 ottelua. Poolien ottelijat palkitaan.
Poolien voittajat jatkavat ns. Bonus-sarjaan, jossa otellaan samanpainoisten kanssa
ranskalaisen systeemin mukaan. Bonus-sarjassa ikäluokkia voidaan tarpeen vaatiessa
yhdistellä ja mitaleille sijoittuneet palkitaan.

Ilmoittautuminen:

Keskiviikkoon 13.9 mennessä ilmoittautumislomakkeella
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

Ilmoittautumismaksu:

20 EUR/kilpailija, maksettava tilille Oulun Judokerho FI52 3636 3010 3483 16 ennen
punnituksen alkua. Kuitti on esitettävä kisapaikalla ilmoittauduttaessa.

Majoitus ja ruokailu:

Kisapaikalla on kahvio ja makkaranmyyntipiste. Lisätiedot tatamimajoituksesta ja
leiriruokailusta ovat leirikutsussa.

Tiedustelut:

toimisto@oulunjudokerho.fi p. 040 766 0739

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin. Alaikäisten suostumuksesta vastaa alaikäisen huoltaja.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry (SJuL) saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja SJuL saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille lähetettävässä tiedotteessa.
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka,
vyöarvo, syntymävuosi, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
- Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internetsivuilla sekä tiedotusvälineiden internetsivuilla
ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internetsivuilla.

