TAIDON JUNIOREIDEN JA SONEN-SARJOJEN
SM-KILPAILUT 2020
KILPAILUKUTSU
Aika: Lauantaina 18.4.2020 klo 10 alkaen
HUOM! Kilpailujen avaus ja henkilökohtaiset juniorisarjat klo 10.00 alkaen, kilpailijoiden ilmoittautuminen
klo 9-9.30. Sonen-sarjat alustavasti klo 14.00 alkaen, kilpailijoiden ilmoittautuminen klo 13-13.30. Aikataulu
vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, kun kilpailijamäärä on tiedossa.
Paikka: Asikkalan liikuntahalli (Asikkalantie 14, 17200 Vääksy)
LAJIT JA SARJAT (LISENSSIKAUSI 1.8.2019-31.7.2020):
Sonen, henkilökohtaiset sarjat:
•
•
•
•
•

Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, sekasarja, ≥6.kyu, mei hokei
Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, sekasarja, ≥6.kyu, sei hokei
Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, sekasarja, ≥6.kyu, in/tai hokei
Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, naiset, ≥6.kyu, jissen
Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, miehet, ≥6.kyu, jissen

Juniorit, henkilökohtaiset sarjat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-tytöt, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, ≥7.kyu, in/tai hokei
A-tytöt, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, ≥6.kyu, jissen
A-pojat, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, ≥7.kyu, in/tai hokei
A-pojat, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, ≥6.kyu, jissen
B-tytöt, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, ≥7.kyu, sen, un, hen in/tai hokei
B-tytöt, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, ≥6.kyu, jissen
B-pojat, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, ≥7.kyu, sen, un, hen in/tai hokei
B-pojat, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, ≥6.kyu, jissen
C-juniorit, lisenssikaudella 10-11 vuotta täyttävät, sekasarja, ≥7.kyu, sen,un tai/in hokei
D-juniorit, lisenssikaudella 7-9 vuotta täyttävät, sekasarja, ≥7.kyu, sentai/in hokei
O-jissen, sekasarja, Taidominit, lisenssikaudella 4-6-vuotta täyttävät
O-jissen, sekasarja, D-juniorit, lisenssikaudella 7-9-vuotta täyttävät
O-jissen, sekasarja, C-juniorit, lisenssikaudella 10-11-vuotta täyttävät
Trick Track –taitorata, sekasarja, Taidominit, lisenssikaudella 4-6-vuotta täyttävät
Trick Track –taitorata, sekasarja, D-juniorit, lisenssikaudella 7-9-vuotta täyttävät
Trick Track –taitorata, sekasarja, C-juniorit, lisenssikaudella 10-11-vuotta täyttävät

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset tulee tehdä keskitetysti seuroittain sähköisen Kihapp-järjestelmän kautta perjantaihin
3.4.2020 mennessä (https://www.kihapp.com/tournaments/6690-junioreiden-ja-sonen-sarjojen-smkilpailut-2020).
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava seuraavat tiedot: seura, kilpailijan nimi, syntymäaika, vyöarvo, lajit
ja sarjat. Lisäksi ilmoitettava seuran sähköpostiosoite laskutusta varten. Huomioithan, että ilmoittautumiset
ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Jälki-ilmoittautumisissa
osallistumismaksu on kaksinkertainen.

Kilpailumaksu:
•
•
•

Sonen: 30€/kilpailija
D-A-juniorit: 20€/kilpailija
Taido Minit: 10 €/kilpailija

Kilpailumaksu maksetaan seuroittain seuran tilille 3.4.mennessä. Maksutiedot:
Saaja: Asikkalan Taido ry
Tilinumero: FI 77 5011 0940 0240 41
Viitenumero: 1614
Peruutukset: Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan
soittamalla kutsussa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Ilmoituksen on tultava yli 2 tuntia ennen kilpailujen
alkamista. Jos ilmoitus on tullut ajoissa ja kilpailija toimittaa lääkärintodistuksen tai muun luotettavan
todistuksen, kilpailumaksu palautetaan. Jos jompikumpi tai kumpikaan kohta eivät toteudu, kilpailujen
järjestäjä pidättää koko osallistumismaksun.
Osallistumisehdot: Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja kilpailuissa tapahtuneet
taidotapaturmat kattava vakuutus. Kukin on henkilökohtaisesti vastuussa omasta vakuutusturvastaan.
Seuralla, jolla on alaikäisiä kilpailijoita, on oltava kilpailuissa mukana huoltaja, jolta löytyy kilpailijoiden
vanhempien yhteystiedot. Sarjoja voidaan yhdistää tarvittaessa kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailija saa
osallistua kaikkiin ikänsä ja vyöarvonsa sallimiin sarjoihin samassa kilpailussa. Osallistumisoikeus on
kuitenkin rajattu henkilökohtaisten sarjojen osalta 3 sarjaan. Mikäli kilpailija osallistuu eri ikäluokkien
sarjoihin, ei kilpailujen järjestäjällä ole velvollisuutta huolehtia siitä, että sarjoja ei käydä yhtäaikaisesti.
Muuta: Kilpailujen järjestäjän puolesta kilpailupaikalla juniorivastaavana toimii Ossi Kortiainen.
Kilpailutulokset ja tapahtumavalokuvia julkaistaan Suomen Taidon ja seurojen sivuilla sekä sosiaalisessa
mediassa. Kaaviot ja tulokset ovat myös julkisesti saatavilla Kihappissa. Katsojilla on tapahtumaan vapaa
pääsy.
Lisätietoja: Aarne Soininen aarne@soininen.org p. 0400 516 551

TERVETULOA KILPAILUIHIN!

