
 KUMA-CUP 2019 
 

 

PÄIVÄ  Lauantaina 9.3.2019  

PAIKKA  Auralight Areena, Juurakkotie 6, 03100 Nummela 

AIKATAULU   

10.00 Kyu-, A-junioreiden ja sonen sarjojen kilpailijat kilpailupaikalla 

11.00 Sarjat alkavat 

11.30 Ranking sarjojen kilpailijat viimeistään kilpailupaikalla 

 

Huom! Tiloissa on erittäin vaatimattomat tilat mahdollisille katsojille 

 

KILPAILUSARJOIHIN LIITTYVÄT EHDOT JA RAJOITUKSET 

Kilpailija voi osallistua enintään kolmeen (3) ikä -ja vyöarvorajan sallimaan sarjaan. Kilpailujen järjestäjällä 

on oikeus yhdistää sarjoja tarvittaessa Suomen Taidon kilpailusääntöjen mukaisesti. 

 

KILPAILUSARJAT (lisenssikausi 1.8.2018-31.7.2019) 

• 6-3 kyu sen, un, hen tai/in hokei, miehet ja naiset, lisenssikaudella vähintään 15v. täyttävät 

• Sonen tai/in hokei, ≥ 6. kyu, miehet ja naiset, lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät 

• Sonen sei hokei, ≥ 6. kyu, miehet ja naiset, lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät 

• Sonen mei hokei, ≥ 6. kyu, miehet ja naiset, lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät  

 

• A-tytöt jissen, ≥ 6. kyu, lisenssikaudella 15-17 v. täyttävät 

• A-pojat jissen, ≥ 6. kyu, lisenssikaudella 15-17 v. täyttävät 

• 6-3 kyu jissen, naiset, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät 

• 6-3 kyu jissen, miehet, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät 

• Sonen jissen, ≥ 6. kyu, miehet: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät 

• Sonen jissen, ≥ 6. kyu, naiset: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät 

 

• Ranking in/tai hokei, ≥ 2. kyu, naiset: lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät 

• Ranking in/tai hokei, ≥ 2. kyu, miehet: lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät 

• Ranking jissen, ≥ 2. kyu, naiset: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät 

• Ranking jissen, ≥ 2. kyu, miehet: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät  

 



ILMOITTAUTUMISET 

Seuroittain keskitetysti Kihapp-järjestelmän kautta 22.2.2019 klo 23:59 mennessä osoitteessa 

https://www.kihapp.com/tournaments/4873-kuma-cup 

Ilmoittautumisen yhteydessä valitse ensin seura, sen jälkeen lisää kilpailijat kirjoita kilpailijan nimi, 

syntymäaika, vyöarvo, sarjat ja lajit. Täytä seuran tietoihin sähköpostitiedot mahdollisia yhteydenottoja 

varten. Ilmoittautumiset ovat sitovia. 

KILPAILUMAKSUT 

Kilpailumaksut 27 eur/kilpailija maksetaan Suomisportin kautta 22.2.2019 klo 23:59 mennessä osoitteessa 

https://www.suomisport.fi/events/2a4ee5af-44f5-413f-82b3-cb313beb9121.  

PERUUTUKSET 

Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsussa ilmoitetulle 

yhteyshenkilölle välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan osallistumisensa. Kisapäivänä ilmoitus 

ainoastaan soittamalla tai tekstiviestillä. Ilmoituksen on tultava vähintään 2 tuntia ennen kilpailujen 

alkamista. Jos ilmoitus on tullut ajoissa ja kilpailija toimittaa sairaanhoitajan- tai lääkärintodistuksen, 

kilpailumaksu palautetaan vähennettynä maksuvälityspalvelun kuluilla. Muussa tapauksessa kilpailujen 

järjestäjä pidättää koko osallistumismaksun. Kilpailusarjoja ei arvota uudestaan kilpailupäivänä tulleiden 

peruutusten takia. Peruuttaneen henkilön vastustajalle merkitään luovutusvoitto kilpailukaaviossa. 

LISENSSI JA TAIDOPASSI 

Kilpailijalla tulee olla Suomen Taidon lisenssi ja voimassa oleva taidokilpailut kattava vakuutus. Kilpailija 

on itse vastuussa vakuutusturvansa kattavuudesta ja voimassaolosta. 

YHTEYSTIEDOT 

Yhteyshenkilöt: Elisa Rousu (peruutukset ja muut asiat), talous.kumakai@gmail.com, 044 5222737 

TULOKSET JA KUVAUS 

Kilpailuissa otettuja kuvia sekä livekuvaa julkaistaan Suomen Taidon sekä seurojen eri kanavissa, kuten 

www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tulokset julkaistaan osoitteessa www.taido.fi. Kaaviot ja tulokset 

julkaistaan myös Kihapp-järjestelmässä ja somessa. 

 

Tervetuloa kilpailemaan! 

https://www.kihapp.com/tournaments/4873-kuma-cup
https://www.suomisport.fi/events/2a4ee5af-44f5-413f-82b3-cb313beb9121
mailto:talous.kumakai@gmail.com

