JU-JUTSUKILPAILUT
Lohja 26.11.2022
Kilpailut:
Aika:
Paikka:
Punnitus:
Säännöt:
Lisenssi:
Vakuutus:

Avoimet Hokutoryukilpailut aikuisille ja junioreille
Lauantai 26.11.2022 klo 10:00
Sporttikeskus Tennarin tatamisali, Rantapuisto 45, 08100 Lohja
Klo 9:00-9:30, kilpailupaikalla
Hokutoryu B-säännöt. Ottelija- ja tuomarikokous pidetään n. klo 9:30.
Jokaisella kilpailijalla tulee olla Suomen Karateliiton harrastaja- tai kilpalisenssi.
Jokaisella kilpailijalla tulee olla kilpailuja kattava vakuutus. Kilpailijoita ei ole vakuutettu
järjestäjän puolesta.

Aikuiset sarjat: Aikuiset ottelevat match-make periaatteella. Etsimme ilmoittautumisten perusteella saman
painoiset ja saman tasoiset vastustajat. Kilpailut sopivat myös aloitteleville ottelijoille.
Aikuisten kilpailuvarusteet: Ju-jutsugi hokutoryumerkillä sekä seuran hihamerkillä (jos seuralla on),
hammassuojat, miehillä alasuojat ja naisilla rintapanssarit. Otteluvyön saa kilpailupaikalta. Kilpailut käydään Bsäännöillä, kilpailijat voivat halutessaan käyttää jalkasuojia ja grapplinghanskoja (ei ole järjestäjän puolesta).
Aikuisten ilmoittautuminen: Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä vyöarvo, ottelupaino, ikä sekä mahdollinen
tausta muista kamppailulajeista. Ilmoittautumiset sähköpostitse järjestäjälle marko.kauranen@kolumbus.fi
sekä Hokutoryu-toimistoon, info@hokutoryu.com. Ilmoittautumiset viimeistään 22.11.
Junioreiden sarjat: Sarjat tehdään ilmoittautumisten perusteella, alustavat sarjat ovat:
Tytöt ja pojat 7-13 vuotiaat: - 28kg, -33kg, -38kg, -43kg, -48kg, -53kg, +53kg
Tytöt 14-15 vuotiaat & Tytöt 16-17 vuotiaat: - 56kg, +56kg
Pojat 14-15 vuotiaat: -53kg, -63kg, -73kg, +73kg
Pojat 16-17 vuotiaat: -63kg, -73kg, +73kg
Junioreiden kilpailuvarusteet: Ju-jutsugi hokutoryumerkillä sekä seuran hihamerkillä (jos seuralla on),
hammassuojat, karatejalkasuojat (katso liite), pojilla alasuojat. Otteluvyön saa kilpailupaikalta. Juniorit voivat
halutessaan käyttää grappling-hanskoja, tai vastaavia käsisuojia.
Junioreiden ilmoittautuminen: Juniori-ilmoittautumiset lähetetään kootusti seuroittain sähköpostitse
marko.kauranen @kolumbus.fi Hokutoryu-toimistoon, info@hokutoryu.com.. Ilmoita ilmoittautumisen
yhteydessä juniorin ikä, vyöarvo ja painosarja. Ilmoittautumiset viimeistään 22.11.
Tuomarit: Kilpailut sopivat myös aloitteleville tuomareille ja ovat
hyvää tuomaritoiminnan harjoittelua. Tuomareiden
ilmoittautumiset sähköpostitse marko.kauranen@kolumbus.fi
sekä Hokutoryu-toimistoon, info@hokutoryu.com.
Järjestäjä: Lohjan kamppailukeskus
Tiedustelut: Kilpailujen johtaja Marko Kauranen,
marko.kauranen@kolumbus.fi, puh. 050 569 3322
Hokutoryu toimisto: info@hokutoryu.com

WKF Karatejalkasuojat:
Juniorisarjoissa käytetään jatkossa karatejalkasuojia (WKF),
kulmauksen värin mukaan, eli punaisesta kulmasta otellaan
punaisissa suojissa, sinisestä kulmasta sinisissä suojissa.
Jalkasuojat ovat alle 18-vuotiaiden sarjoissa pakolliset.
Kilpailupaikalla on muutamia liiton jalkasuojia varalla, mutta
emme voi taata sopivankokoisia suojia kaikille.

