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Järjestäjä Akagi

Aika Lauantai 14.4.2018

Kilpailupaikka

Liikuntakeskus Piironen, Lukionkatu 3, 04410 Järvenpää

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen risto.karvonen@k-karvonen.fi viimeistään tiistaina 3.4.2018.
Ilmoittautuessa on mainittava torin ja uken nimi, syntymävuosi, vyöarvo ja seura sekä ilmoittajan
yhteystiedot. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu kokonaisuudessaan on maksettu.

Ilmoittautumismaksu

Ilmoittautumismaksu, 80 euroa/pari/kata maksetaan tiistaihin 3.4.2018 mennessä Akagi ry:n tilille:
IBAN: FI74 1251 3000 1022 75 (käytä viitettä 3405), viestiin torin ja uken nimi, tässä järjestyksessä.

Osallistumisen varmistus

Jokaisen kilpailijan tulee varmistaa osallistumisensa kilpailuun joko itse tai asiamiehen välityksellä
lauantaina 14.4.2018. klo 9.00 - 9.45 paikan päällä. Jokaisen kilpailijan on todistettava seurajäsenyys ja
vakuutus Suomisport-järjestelmän sähköisellä näytöllä/tulosteella siitä. Mukana on oltava myös
judopassi sekä kuitti ilmoittautumismaksusta.

Kilpailun säännöt ja osallistumisoikeus
Kilpailuissa noudatetaan IJF:n katakomission hyväksymiä uusimpia arviointikriteerejä. Kilpailualue on 8 x
8 m. Kilpailuihin voi osallistua Suomen Judoliiton seurojen jäsenet. Vyöarvo vähintään 2 kyu 5
kilpailukataan ja 3 kyu nage-no-katan lyhyeen versioon. Kilpailija voi osallistua yhdessä katassa vain
joko torina tai ukena. Kilpailija voi osallistua useampaan eri kataan eli maksimissaan viiteen eri kataan.

Kilpailun yhteydessä on mahdollisuus esittää nage-no-katasta ns. lyhyt versio, jossa esitetään kolme
ensimmäistä wazaa. Suoritus arvioidaan, mutta sille ei myönnetä SM-arvoa.
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Tapahtuman aikataulu lauantaina 14.4.2018

klo 9.00   Osallistumisen varmistaminen kisapaikalla
klo 9.45   Suoritusjärjestyksen arvonta. Arvontahenkilöiden lisäksi läsnä saa olla yksi edustaja

jokaisesta osallistuvasta seurasta.
klo 10.00  Juno kata, katame no kata
klo 11.30  Tauko
klo 12.00  Nage no kata, kime no kata, Kodokan goshin jutsu
klo 15.00  Palkintojen jako

Aikataulu on alustava, lopullinen aikataulu vahvistetaan kilpailupäivänä klo 9.30.

Majoitus

Majoitusta voi kysyä suoraan Scandic Järvenpäästä tai lentokenttähotelleista.

TERVETULOA!

Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien julkaiseminen
internetissä ja muussa mediassa on mahdollista

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
– Kilpailun järjestäjä saa halutessaan julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä.
– Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
– Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille
lähetettävässä tiedotteessa.
– Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi,
sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.

Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton Internet-sivuilla sekä
tiedotusvälineiden Internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä Internet-sivuilla.


