Kyu Cup 2014
Kendokilpailut Porissa 27.28.9.2014
Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut syyskuus lopulla 27.28.9.2014 Porissa. Kaikki
kyutasoiset harrastajat ympäri Suomen ovat lämpimästi tervetulleita mittelemään taitojaan hyvässä
hengessä. Tervetulleita ovat myös innokkaat toimitsijat ja dantasoiset tuomarit. Tapahtumaan on
yleisölle vapaa pääsy.

SIJAINTI
Salimajoitus pe  su:
Poridojo, Satakunnankatu 32, Pori
Kilpailupaikka ja perjantain harjoitukset:
Winnovan Tekniikkaopisto, Professorintie 5, Pori (karttalinkki)

ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai 26.9.
19:0020:00 Tervetuliais jigeiko
20:15
alk. Salimajoitus Poridojolla
Lauantai 27.9.
08:0009:00 Shinaicheck Tekniikkaopistolla
09:00
Järjestäytyminen ja kilpailupäivän avaus
09:1510:00 Juniorien yksilösarjat ja palkintojenjako
10:3017:00 Aikuisten yksilösarjat ja palkintojenjako
Sunnuntai 28.9.
08:0009:00 Shinaicheck
09:00
Järjestäytyminen ja kilpailupäivän avaus
09:1515:00 Joukkuekilpailu ja palkintojenjako

OTTELUSARJAT
Juniorit, yksilökilpailu (sarjat järjestetään, jos tarpeeksi ilmoittautujia)
7–13 vuotiaiden yksilökilpailu, bougulliset ja bouguttomat erikseen
14–17 vuotiaiden yksilökilpailu, bougulliset ja bouguttomat erikseen
Yli 18-vuotiaat, yksilökilpailu
Alempi sarja, 6.–4. kyut
Ylempi sarja, 3.–1. kyut
Joukkuekilpailu
5henkiset joukkueet
(osallistumisvaatimukset: vähintään 16vuotias)

OSALLISTUMISMAKSUT
●
●
●
●

Joukkuekilpailu: 50 euroa/ joukkue
Juniorien yksilösarjat: 10 euroa/ hlö / riippumatta moneenko sarjaan osallistuu
Aikuisten yksilösarjat: 15 euroa/ hlö
Tuomarit ja toimitsijat: maksuton

Salimajoitus sisältyy osallistumismaksuun.
Maksu suoritetaan seurakohtaisesti seuran saaman laskun mukaan.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA KILPAILUSTA
Juniorit
Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla alle 18vuotiailla tulee olla oman seuransa ohjaajan lupa osallistua
kilpailuun.
Boguttomat juniorit ottelevat taitokilpailun ilman suojavarusteita. Taitokilpailussa kaksi kilpailijaa
kerrallaan esittää tuomaristolle määrätyn harjoitteen (esim. menkirikaeshi) ja tuomaristo päättää
suorituksen perusteella ottelun voittajan. Bouguttomien junioreiden sarjat otellaan ensiksi.
Juniorisarjat toteutuvat, mikäli niihin on riittävästi ilmoittautujia. Järjestäjät varaavat itselleen oikeuden
järjestellä sarjoja uudelleen, mikäli sarjojen toteutuminen sitä vaatii.
Otteluaika junioreilla on kolme minuuttia. Semifinaalista eteenpäin ottelut ovat neljäminuuttisia.
Aikuiset
Aikuisten yksilösarjoihin voi osallistua vain kilpailupäivänä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Aikuisten yksilösarjoissa alemman sarjan neljä parasta pääsevät ottelemaan myös ylempään sarjaan.
Heidät on sijoitettu mitalisijoituksen mukaan valmiiksi ylemmän sarjan poolikaavioon.
Otteluaika aikuisilla on kolme minuuttia. Semifinaalista eteenpäin ottelut ovat neljäminuuttisia.
Joukkuekilpailu
Osallistumisvaatimukset: 16 vuotta täyttäneille.
Joukkuekilpailuun voi ilmoittaa myös vajaan joukkueen. Joukkueessa on oltava kuitenkin vähintään
kolme ottelijaa. Joukkueet saavat itse päättää mahdollisen tyhjän paikan joukkuejärjestyksessä.
Jos seurassanne ei ole riittävästi kiinnostuneita muodostamaan omaa joukkuetta, voitte ilmoittaa
yksittäisiä pelaajia silti joukkuekilpailuun ja pyytää järjestäjiä sijoittamaan heidät johonkin vajaaseen
joukkueeseen.
Joukkuekilpailun poolivaiheessa ja välierissä otteluaika on kolme minuuttia. Semifinaalista eteenpäin
ottelut ovat neljäminuuttisia.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu seuroittain seuroihin toimitetulla Excellomakkeella. Seuran yhteyshenkilö
palauttaa
täytetyn
ilmoittautumislomakkeen
viimeistään
21.9.2014
osoitteeseen
mira.metsala@hotmail.com. Paluuviestinä seuran yhteyshenkilö saa ilmoittautumisen mukaisen laskun.
Laskun eräpäivä on 24.9.2014.

PERUUTUKSET
Viimeinen peruutuspäivä on 24.9.2014. Tämän jälkeen suoritetaan ottelujärjestysten arvonta.
Viimeisen peruutuspäivän jälkeisistä peruutuksista joudutaan veloittamaan puolet osallistumismaksusta.

MAJOITUS
Majoitus tapahtuu Kamppailuyhdistyksen tiloissa, missä Poridojo sijaitsee. Tuokaa omat
yöpymistarvikkeenne, makuupussit ja alustat. Salilta löytyy vedenkeitin, kahvinkeitin sekä
mikroaaltouuni. Päävastaavana majoitusasioissa toimii Jasperi Meskanen.

RUOKAILUT
Ruokailu tapahtuu omatoimisesti koko kilpailujen ajan. Lauantaiiltana järjestetään illanvietto
lähiravintolassa, josta ilmoitamme tarkemmat tiedot myöhemmin. Illanvietto on omakustanteinen.
Majoituspaikka sijaitsee kävelymatkan päässä Porin keskustasta, josta löytyy useampikin ravintola,
ruokakauppa ja kioski, jotka ovat avoinna myös sunnuntaisin.

Kilpailupäivän aikana toimitsijoille ja tuomareille järjestetään ilmainen kahvi ja välipalatarjoilu.
Osallistujat ja katsojat voivat ostaa kahvia kilpailupaikalta.

TUOMARIT
Kaikki jonkin danarvon saavuttaneet kendokat ovat tervetulleita tuomareiksi. Tuomareille kilpailu on
samalla tuomarikoulutusta. Tuomareita pyydetään ilmoittautumaan samalla excellomakkeella kuin
kilpailijat.

TOIMITSIJAT
Kaikki halukkaat, jotka eivät osallistu kilpailuun tai tuomarointiin, ovat tervetulleita toimitsijoiksi. Tehtävä
sopii vaikkapa syksyn alkeiskurssilaisille tai junioreiden vanhemmille. Samalla oppii paljon kendoottelun
kulusta ja säännöistä ja pääsee näkemään paljon mielenkiintoisia otteluita. Toimitsijoitakin pyydetään
ilmoittautumaan samalla excellomakkeella muiden kanssa.

LISÄTIETOJA
Mira Metsälä,
Porin kendoseura
mira.metsala@hotmail.com

