STARTTI CUP 1/2019
Junnuille ja aikuisille Järvenpäässä
valkoiset , keltaiset , oranssit ja vihreät vyöt
(valkoiset ja keltaiset vyöt ottelevat keskenään sekä oranssit ja vihreät vyöt keskenään)

AIKA: Sunnuntai 27.1.2019
PAIKKA: Liikuntakeskus Piiroinen, Lukionkatu 3, Järvenpää - ks. karttalinkki >>
JÄRJESTÄJÄ: AKAGI RY
OSALLISTUMISOIKEUS:
• Aikuiset (synt. 2004 tai aiemmin)
• U15 (synt. 2005-2006)
• U13 (synt. 2007-2008)
• U11 (synt. 2009-2010)
• U9 (synt. 2011-2012)
• 6. tai 5. kyu (valkoinen tai keltainen vyö - ottelevat keskenään)
• 4. tai 3 kyu (oranssi tai vihreä vyö - ottelevat keskenään)
• Vähän kilpailleet eli korkeintaan 5 otteluvoittoa muissa kuin Startti-Cup kilpailuissa.
Judopassit tarkistetaan punnituksen yhteydessä.
• Huom! Jos seuralla on rästissä vanhoja (2017 tai vanhempia) Junnu Cup-maksuja, eivät sen jäsenet ole
oikeutettuja osallistumaan kilpailuihin.
AIKATAULU valkoiset ja keltaiset vyöt:
U9, U11: Punnitus klo 8.00-9.00. Ottelut alkavat noin klo 10.00.
U13, U15 ja aikuiset: Punnitus klo 10.30-11.30. Ottelut alkavat noin klo 12.30, kun tatameita vapautuu.
AIKATAULU oranssit ja vihreät vyöt:
Punnitus klo 10.30-11.30. Ottelut alkavat noin klo 12.30, kun tatameita vapautuu.
PAINOLUOKAT: Mahdollisimman tasainen sarjajako sekä tytöille/naisille että pojille/miehille.
OTTELUAIKA: 2 min kaikille
OTTELUJÄRJESTELMÄ: Ranskalainen (tai pooli)
VAKUUTUS:
Jokaisen kilpailijan on todistettava seurajäsenyys ja vakuutus Suomisport-järjestelmän sähköisellä näytöllä (esim.
mobiilisovellus) / tulosteella siitä.
SÄÄNNÖT: Lasten ja nuorten kilpailujen erityissäännöt.
KILPAILUMAKSU: 20 € /kilpailija 22.1.2018 mennessä Akagin tilille IBAN: FI74 1251 3000 1022 75
BIC/SWIFT: NDEAFIHH (käytä viitettä 100 01028) tai käteisellä (Huom !!! Tasaraha) kisapaikalla.
Mikäli maksettu tilille, kuitti esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Seuroilla oltava kuitissa liitteenä myös
nimilista maksujen myöhempää erittelyä varten. (Kuitit on esitettävä punnituksen yhteydessä.)
ILMOITTAUTUMISET:
Tiistaihin 22.1.2018 mennessä osoitteessa http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
ILMOITETTAVA: seura, nimi, sukupuoli vyöarvo, syntymävuosi ja paino ("kilon/parin tarkkuudella")
Tiedustelut: Akagi: Risto Karvonen 0400-610 562

Kisapaikalla on myös kahvio/puffetti!

TERVETULOA KISAAMAAN JÄRVENPÄÄHÄN!
Ilmoittautumalla kilpailuun antaa osallistuja/huoltaja luvan kuvien ottamiseen ja julkaisemiseen Judoliiton,
järjestävän seuran ja Etelä-Suomen Judo ry:n julkaisuissa.

