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Kilpailukutsu – Hanmoodo SM 2017
Tervetuloa Hanmoodon suomenmestaruuskilpailuihin Kouvolaan 6.5.2017!
Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!
Tapahtuma

Hanmoodo SM 2017

Järjestäjä

Kouvolan Han Moo Do ry sekä
Suomen Oriental Moodo -liitto ry

Aika

Lauantai 6.5.2017 kello 9-18
Kisojen päättymisaika voi poiketa aikataulusta
osallistujamäärästä riippuen.

Paikka

Kuusankosken Urheilutalo, Uimahallintie 10 45700 Kuusankoski,
https://goo.gl/maps/NKeUWN5qtpo

Yhteystiedot

Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
kouvolanhanmoodo@gmail.com
Kiireellisissä asioissa soita Heini Huovinen puh. 0407553391

Ilmoittautuminen

Kaikki ilmoittautumiset ja osallistumismaksut tulee suorittaa
viimeistään 30.4.2017 mennessä. Katso kohta Ilmoittautuminen.

Muuta

Kilpailupaikalla kuvataan.

Aikataulu
09:00

Ovet aukeavat

09:15 – 10:00

Ilmoittautuminen

09:00 – 10:00

Tuomarikokous

10:10 – 10:50

Sääntöleiri

10:50 – 11:00

Kisojen virallinen avaus

11:00

Mustien vöiden ottelut alkavat, joiden jälkeen jatketaan värivöiden
sarjoilla

~13:00

30 min tauko pidetään aikataulun salliessa

16:30

Palkintojen jako ja kisojen päätös

17:00

Kisapaikka tyhjäksi – Kiitos kaikille osallistumisesta!

Kisojen aikataulu sekä päättymisaika voivat poiketa osallistujamäärästä riippuen.
Kaikkien ottelijoiden, harrastusaikaan ja ottelukokemukseen katsomatta, tulee olla paikalla
ennen ilmoittautumisten päättymistä sekä osallistua sääntöleirille.
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Lajit
Hanmoodo täyskontaktiottelut. Ottelut otellaan hanmoodon täyskontaktiottelusäännöillä
(kaksi täyskontaktierää).
Katso kohta Säännöt.

Osallistumisoikeus
Suomen Oriental Moodo -liiton alaisten hanmoodo- ja hoijeonmooosool-seurojen harrastajat,
joilla on voimassa oleva liiton jäsenyys sekä vähintään keltainen vyö hmd:ssa tai hjms:ssa.
Kisajärjestäjä ei vakuuta ottelijoita, joten kaikilla osallistujilla tulee myös voimassa oleva
kamppailulajit ja kilpailemisen kattava vakuutus.

Sarjat ja painoluokat
Ottelusarjat
● Alle 1 vuotta harrastaneet (ei pääkontaktia)
● Alle 2 vuotta harrastaneet
● 2 - 4 vuotta harrastaneet
● Yli 4 vuotta harrastaneet
● Mustat vyöt
Miehet ja naiset ottelevat omissa sarjoissaan. Lisäksi alle 15 vuotiailla ei ole pääkontaktia ja
heille pyritään osallistujamäärän puitteissa järjestämään omat sarjat.
Osallistujan lopulliseen ottelusarjan määräytymiseen voi vaikuttaa aiempi laji- ja kisakokemus
sekä tauot harjoittelussa. Ottelusarjamuutokset sovitaan aina ottelijoiden kanssa.
Painoluokat
-45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +85kg
Kilpailijoiden välinen painoero on enintään 5 kg ellei toisin sovita ottelijoiden välillä.
Kisajärjestäjä voi lisätä, yhdistellä, poistaa tai pilkkoa painoluokkia riippuen
osallistujamäärästä. Merkittävät painoluokkamuutokset sovitaan aina ottelijoiden kanssa.
Kaikki ottelijat punnitaan. Jos ottelijan paino poikkeaa merkittävästi ilmoitetusta, voidaan
hänen osallistumisensa evätä tai mahdollisuuksien mukaan hänet siirretään oikeaan
painosarjaan.

Säännöt
Ajantasaiset kilpailusäännöt löytyvät Suomen Oriental Moodo –liitto ry:n kotisivuilta:
http://www.orientalmoodoliitto.fi/materiaali > Hanmoodo SM-kilpailusäännöt
Hanmoodo-kilpailuissa otellaan kaksi erää täyskontaktisäännöillä. Katso kilpailukohtaiset
poikkeukset perussääntöihin kohdasta Poikkeukset vakiosääntöihin.
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Kaikki ottelijat osallistuvat sääntöleirille, joka järjestetään ennen otteluiden alkamista.
Sääntöleiri on maksuton.

Poikkeukset vakiosääntöihin
Kilpailuissa voidaan järjestää omat ikäsarjat alle 15-vuotiaille sekä yli 30- ja yli 35-vuotiaille.
Alle 15-vuotiaiden sarjassa otellaan ilman pääkontaktia, ellei ottelijan huoltajalta ole kirjallista
lupaa normaaliotteluun. Yli 30-vuotiaiden sarjassa voidaan otella ilman pääkontaktia; yli
35-vuotiaiden sarjassa voidaan otella semikontaktilla.
Sarjat järjestetään vain, mikäli osallistujia sarjoihin on riittävästi. Sarjoja voidaan tarvittaessa
yhdistää normaalisarjoihin. Alle 15-vuotiaat huomioidaan sarjajaossa aina. Ilmoittakaa
halukkuudesta yli 30- tai yli 35-vuotiaiden sarjoihin ilmoittautumisen yhteydessä.

Tuomarit
Kilpailun pää- ja kenttätuomareina voivat toimia lajin pääopettaja sekä hanmoodon ja
hoijeonmoosoolin harrastajat, joilla on kilpailu- ja tuomarointikokemusta. Kulmatuomarina
voi toimia kilpailukokemusta omaava harrastaja ilman aiempaa tuomarointikokemusta.
Tuomareiden varustuksena on valkoinen kauluspaita, musta solmio ja tummat suorat housut.
Pyydämme kilpailijoita ilmoittamaan käytettävyydestä tuomaroinnissa ilmoittautumisten
yhteydessä (kts. Ilmoittautuminen). Pelkästään tuomariksi tulevia pyydetään ilmoittautumaan
etukäteen kilpailun järjestäjälle.

Ilmoittautuminen
Jokainen kilpailija ilmoittautuu myClub-tapahtuman kautta 30.4.2017 mennessä. Tee
ilmoittautuminen myClubissa seuraavasti:
1. Kirjaudu myClubiin https://omdliitto.myclub.fi. Jos sinulla ei ole tunnuksia, pyydä
seurasi vastuuvetäjää päivittämään yhteystietosi myClubissa, tai ota yhteyttä
OMD-liittoon (www.orientalmoodoliitto.fi)
2. Näet omalla myFlow Tapahtumat-sivullasi kilpailutapahtuman. Klikkaa Ilmoittaudu tästä
-painiketta tapahtuman kohdalla.
3. Kirjoita Lisää viesti järjestäjälle -kohtaan:
○ Joukkueenjohtajan nimi ja puhelinnumero
○ Sarjahuomiot: mahdollinen sarjan muutostoive perusteluineen, muu lajitausta
4. Lähetä ilmoittautuminen. Saat sähköpostiisi vahvistuksen ja laskun.
5. Päivitä kisatietosi omassa profiilissa. Klikkaa omaa nimeä ja valitse Omat tiedot
○ Syntymäaika
○ Paino
○ Pituus
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Kilpailukokemus (ottelukilpailuiden määrä)

Ilmoittautuminen on voimassa, kun osallistumismaksu on kokonaan maksettu ja ottelijan
kaikki pyydetyt tiedot on toimitettu kisajärjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Katso kohta
Peruutukset.

Maksut
Osallistumismaksu lähetetään myClub tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä myClubista,
ja tulee maksaa laskuun merkattuun eräpäivään mennessä.
Maksuja ei palauteta, paitsi peruutustilanteessa, katso kohta Peruutukset.

Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä viipymättä ilmoittautumisjärjestelmässä sekä kisajärjestäjälle (katso
kohta Yhteystiedot).
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuneista peruutuksista osallistumismaksu
palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja toimii seuran vastuuhenkilönä ja hänen tietonsa ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Joukkueenjohtajan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä seuran ottelijoiden ja
kilpailunjärjestäjän välillä ennen kisoja sekä kisojen aikana.
Joukkueenjohtaja
•

Varmistaa ottelijoiden painon, voimassa olevan liiton jäsenyyden sekä vakuutuksen.

•

Varmistaa kaikkien ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden. Lisäksi varmistaa, että ottelijat
ovat ilmoittautuneet ja maksaneet osallistumisensa eräpäivään mennessä.

•

Varmistaa että kaikki ottelijat tuntevat kilpailusäännöt etukäteen (paikalla järjestetään
vielä sääntöleiri, mutta sääntöihin tulee tutustua harjoituksissa jo etukäteen).

•

Ilmoittaa kisapaikalla joukkueen kokoonpanon ja tarkistaa ilmoittautumisen
paikkansapitävyyden.

Ottelijat
Seurat järjestävät itse ottelijoidensa puvut ja suojat. Otteluvyöt hoitaa kisojen järjestäjä.
Ottelijoiden tulee leikata varpaiden ja sormien kynnet lyhyiksi ennen kilpailuja
loukkaantumisten ehkäisemiseksi. Jos pitkät kynnet aiheuttavat vahinkoa, ottelija voidaan
hylätä.
Kaikkien ottelijoiden tulee osallistua sääntöleirille.
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Palkinnot
Sarjojen kolme parasta palkitaan mitalein.

Ruokailu ja kahvio
Kisapaikalla Kouvolan Han Moo Don toimesta kisakahvio, josta virvokkeita ja pikkupurtavaa.
Ruokailua järjestetään myös ottelijoille ja muille vieraille (kasvis- ja lihaversio).
Maksut kisakahviossa käteisellä.

Kuvaaminen sekä tietojen julkaiseminen
Kisatulosten, osallistujalistojen ja kisapaikalla otettujen kuvien julkaiseminen internetissä tai
muissa medioissa on mahdollista. Osallistujista voidaan julkaista nimi, seura sekä sijoitus- ja
sarjatiedot sekä kisapaikalla otettuja kuvia.

Muutokset
Järjestäjä pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin koskien kisojen järjestelyjä.

