HANMOODO
SM 2019

Suomen Oriental Moodo -liitto ry

Kilpailukutsu Han Moo Do SM 2019

Kilpailukutsu – Han Moo Do SM 2019
Tervetuloa Han Moo Do suomenmestaruuskilpailuihin Karkkilaan 4.5.2019!
Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!

Tapahtuma

Han Moo Do suomenmestaruuskilpailut 2019

Järjestäjä

Karkkilan Han Moo Do sekä
Suomen Oriental Moodo -liitto ry

Aika

Lauantaina 4.5.2019 klo 9:00-18:00
Kisojen päättymisaika voi poiketa aikataulusta
osallistujamäärästä riippuen.

Paikka

Högforsin sali
Valtatie 22 Karkkila
Kartta:
https://goo.gl/maps/2PdSQkync4P2

Yhteystiedot

Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: katajaolli@msn.com
Kiireellisissä asioissa soita Harri Jokivirta 0400 507 062 tai
Olli Kataja 040 531 7984.

Ilmoittautuminen

Kaikki ilmoittautumiset ja osallistumismaksut tulee suorittaa
viimeistään 26.4. klo 22:00 mennessä.
https://forms.gle/8SoKNCDaFSaZKVQV6
Katso kohta Ilmoittautuminen.

Muuta

Kilpailupaikalla kuvataan.
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Aikataulu
9:00 →

Ovet aukeavat

9:30 – 10:00

Ilmoittautuminen

10:00 – 10:45

Tuomarikokous

10:45 – 11:15

Sääntöleiri

11:15 – 11:30

Kisojen virallinen avaus

11:30

Kisat alkavat itsepuolustuskilpailuilla ja jatkuvat mustien vöiden
täyskontaktiotteluilla. Tämän jälkeen jatketaan värivöiden
täyskontaktiotteluilla.

~13:30

30 minuutin tauko pidetään aikataulun salliessa

17:30

Palkintojen jako ja kisojen päätös

18:00

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.

Lajit
•

Han Moo Do itsepuolustuskilpailu

•

Han Moo Do täyskontaktiottelut

Katso lisätietoja kohdasta Säännöt.

Osallistumisoikeus
Suomen Oriental Moodo -liiton alaisten Han Moo Do ja Hoi Jeon Moo Sool -seurojen
harrastajat, joilla on voimassa oleva liiton jäsenyys sekä vähintään keltainen vyö
jommassakummassa lajissa.

Vakuutus
Kisajärjestäjä ei vakuuta ottelijoita, joten kaikilla osallistujilla tulee olla myös voimassa oleva
kamppailulajeissa kilpailemisen kattava vakuutus.
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Sarjat ja painoluokat
Täyskontaktiotteluiden sarja
•

Mustat vyöt ja yli 4 vuotta harrastaneet

•

Alle 4 vuotta harrastaneet

•

Alle 2 vuotta harrastaneet

•

Alle 1 vuotta harrastaneet (ei pääkontaktia)

Täyskontaktiotteluiden painoluokat
•

Kilpailuluokat ovat sarjoittain painon mukaan:
48kg, 54kg, 60kg, 65kg, 70kg, 76kg, 82kg, 88kg, 94kg, +94kg

Yleistä sarjoista
Miehet ja naiset ottelevat omissa sarjoissaan. Lisäksi alle 15 vuotiailla sekä alle vuoden
harrastaneilla 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.
Kilpailijoiden välinen painoero täyskontaktiottelussa on enintään 5 kg ellei toisin sovita
ottelijoiden välillä. Kisajärjestäjä voi lisätä, yhdistellä, poistaa tai pilkkoa paino- ja
kilpailuluokkia riippuen osallistujamäärästä. Merkittävät muutokset 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

•

Han Moo Do itsepuolustuskilpailusäännöt (julkaistaan huhtikuun aikana)

Katso kohta Poikkeukset vakiosääntöihin.
Kaikki ottelijat osallistuvat sääntöleirille, joka järjestetään ennen otteluiden alkamista.
Sääntöleiri on maksuton.

Poikkeukset vakiosääntöihin
Kilpailuissa on erillinen mustien vöiden sarja, johon myös värivöiden harrastaja voidaan
sovittaessa siirtää harrastajan näin halutessa tai laji- tai kilpailukokemuksen vaikutuksesta.
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Huomioita sääntöihin:
•

Kisoissa on alle 1 vuotta harrastaneiden sarja, jossa ei ole pääkontaktia.

•

Alle 15 vuotiailla ottelijoilla ei ole pääkontaktia.

•

Kaikki erät ovat kestoltaan 1 minuutin värivöillä ja 2 minuuttia mustien vöiden sekä yli
4 vuotta harrastaneiden sarjassa.

•

Hanmoodo SM-kilpailusäännöissä mainitut itsepuolustusottelun säännöt eivät ole
käytössä näiden kisojen itsepuolustuskilpailuissa. Itsepuolustuskilpailun uudistaminen
on käynnissä vuonna 2019 ja uudistetut säännöt tullaan julkaisemaan
mahdollisuuksien mukaan liiton verkkosivuilla, materiaalit osiossa, huhtikuun aikana.

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

Ilmoittautuminen
Jokainen kilpailija ilmoittautuu Google lomakkeen kautta 26.4. klo 22:00 mennessä.
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta: https://forms.gle/8SoKNCDaFSaZKVQV6
Täytä kaikki pyydetyt tiedot huolellisesti!
Ilmoittautuminen on voimassa, kun osallistumismaksu on kokonaan maksettu ja ottelijan
kaikki pyydetyt tiedot on toimitettu kisajärjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Katso kohta
Peruutukset.

Maksut
Osallistumismaksu tulee maksaa kilpailujärjestäjän tilille.
Maksu

25€ / hlö.
Sisältää mahdollisuuden osallistua kaikkiin ottelumuotoihin.

Vastaanottaja

Karkkilan Han Moo Do ry

Tili

FI08 4006 3320 0426 66

Viesti

HMD SM19, ottelijan ja seuran nimi

Eräpäivä

26.4.2019
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Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä viipymättä 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 henkilöjäsenyyden 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.

Palkinnot
Sarjojen kolme parasta palkitaan mitalein.

Ruokailu ja kahvio
Kisapaikalle pyritään järjestämään kahvio, joten varaa käteistä rahaa mukaan.

Majoitus
Tehtaan Hotelli, alkaen 66 euroa yö (sis. aamiaisen).
Lisätietoja:
Leena Hasselman p. 050 472 6076 tehtaanhotelli@gmail.com
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Kuvaaminen, tietojen julkaiseminen sekä henkilötietojen käsittely
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.
Henkilötietoja käsittelevät vain Karkkilan Han Moo Do ry:n sekä Oriental Moo Do -liitto ry:n
kisajärjestelyihin osallistuvat henkilöt.
Henkilötiedot on kerätty hänen itsensä toimesta ilmoittautumislomakkeelta tai Oriental Moo
Do -liiton jäsenrekisteristä. Henkilö on velvoitettu ilmoittamaan muuttuneet tietonsa
kisajärjestäjälle sekä liitolle ilman aiheetonta viivästystä.
Henkilötietoja käytetään kisojen järjestelyissä tarvittaviin tehtäviin, kuten esimerkiksi sarjojen
tekemiseen ja ottelijoiden kontaktointiin.
Henkilötietoja säilytetään Google Drive (https://policies.google.com/privacy) palvelussa, jonne
sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja
salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki
tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.
Kerättyjä tietoja ei luovuteta eikä myydä eteenpäin eikä niitä käytetä muihin kuin tässä
ilmoitettuihin tarkoituksiin.
Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
kirjallisesti kohdassa Yhteystiedot mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Muutokset
Järjestäjä pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin koskien kisojen järjestelyjä.

