U18 ja U21 Judon SM-kilpailut Iisalmessa 9.2.2019
Järjestäjä
Iisalmen Judoseura ry ja Suomen Judoliitto ry

Kilpailupaikka
Kankaan liikuntahalli, Välikatu 3, 74100 Iisalmi

Kilpailuiden nettisivut tästä linkistä.
Kilpailuaikataulu
Perjantai 8.2.2019
Kilpailutoimisto sijaitsee kilpailupaikan viereisessä uimahallissa, Joukolankatu 15.
Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa lauantain kilpailuun joko itse tai
asiamiehen välityksellä kilpailutoimistossa perjantaina 8.2.2019. klo 16.00- 19.45 tai
puhelimella klo.16.00- 18.30 kisatoimiston numeroon 044-923 5953. Kisatoimiston
numero avautuu pe 8.2. klo.12.00
Painoluokan vaihtaminen on mahdollista vielä osallistumisen varmistamisen
yhteydessä – ei enää punnituksessa.
Epävirallinen punnitus uimahallilla klo 16.30.–18.15.
Virallinen punnitus uimahallilla lauantain otteluihin klo 18.30 – 20.00
Perjantaina tehty yksilökisan punnitus kelpaa sunnuntain joukkuekilpailussa
Arvonta lauantain otteluihin klo 20.00 uimahallilla

Arvontahenkilöiden lisäksi arvonnassa saa olla läsnä yksi edustaja jokaisesta
osallistuvasta seurasta.

Lauantai 9.2.2019 Kankaan liikuntahalli
Kilpailupäivän aamuna ennen otteluiden alkua osa kilpailijoista arvotaan
uusintapunnitukseen 30 minuuttia ennen alkuotteluita.
U18 alkuottelut alkavat klo 10.00.
Kilpailuiden avajaiset klo.12.45
U18 loppuottelut alkavat klo. 13.00
U18 palkintojen jako heti finaaliotteluiden jälkeen
U21 alkuottelut alkavat n. klo. 14.30
U21 loppuottelut alkavat n. klo. 16.00
U21 palkintojen jako heti finaalien jälkeen

Osallistumisoikeus
Miehet U21:
Vuosina 1999–2001 syntyneet. Vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös vuosina
2002–2004 syntyneet, joilla vähintään 2 kyu.
Naiset U21:
Vuosina 1999–2001 syntyneet. Vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös vuosina
2002–2004 syntyneet, joilla vähintään 3 kyu.
Pojat U18:
Vuosina 2002–2004 syntyneet. Vähintään 3 kyu.
Tytöt U18:
Vuosina 2002–2004 syntyneet. Vähintään 3 kyu.
Kilpailuun voivat osallistua vain Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joiden
jäsenyys on voimassa Sporttirekisterissä (Sportti-id).
Valmentajat:
ID-kortti luovutetaan seuran ilmoittamille valmentajille. Jos kilpailijoita on 1-3, IDkortteja luovutetaan 1. Jos kilpailijoita on 4-6, kortteja luovutetaan 2 jne.

Painoluokat
Miehet U21: -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Naiset U21: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Pojat U18: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
Tytöt U18: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php keskiviikkoon 30.1.2019 mennessä.

Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, painoluokka ja seura
sekä ilmoittajan yhteystiedot. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu kokonaisuudessaan
on maksettu. Ei jälki-ilmoittautumista.
Ilmoittautumismaksu, 45 euroa maksetaan keskiviikkoon 30.1.2019 mennessä Iisalmen
Judoseura ry:n tilille: Säästöpankki Optia FI 08 4600 0010 002729, viestiin kilpailijan nimi.
Mikäli U18 ikäluokan ottelija osallistuu myös U21 ikäluokkaan, on ilmoittautumismaksu
maksettava molemmista kilpailuista.
Myöhästynyt ilmoittautumismaksu on kolminkertainen.

Ottelujärjestelmä ja -aika
Ottelujärjestelmä:
Käytössä on ranskalainen ottelujärjestelmä, kun ottelijoita sarjassa yksitoista tai enemmän.
Tuplapooli, kun ottelijoita kuudesta kymmeneen (6-10). Pooli, kun ottelijoita viisi tai
vähemmän (1-5).
Otteluaika ja -säädökset:
4 minuuttia + Golden Score. Ottelut käydään kolmella 7x7 metrin ottelualueella.
Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisen judoliiton (IJF) sääntöjä sekä
Suomen Judoliiton kilpailumääräyksiä. Mahdolliset vastalauseet käsittelee kilpailun jury.
Judopuvun on oltava mitoiltaan IJF:n sääntöjen mukainen, IJF:n virallista merkkiä ei
kuitenkaan vaadita. Otteluun saavuttaessa puku voidaan mitata. Molemmissa ikäluokissa
käytetään aina valkoista ja sinistä judopukua.

Majoitus
Virallinen kisahotelli on Sokos Hotel Koljonvirta.
Varauskoodi Sokos Hotelsin sivuilla on: Bjudo19
Huoneiden hinnat ovat:
100€/2hh/yö
80€/1hlö/yö
20€/lisävuode/yö
varaamaan tästä: www.sokoshotels.fi
TERVETULOA!

Kilpailuista julkaistaan tulokset sekä otteluista kuvia ja videoita

