KILPAILUKUTSU:

VAPAAOTTELUN JUNIOREIDEN SM-KILPAILUT 2021
2.4.2022 KERAVALLA
PAIKKA:
Ahjo Training Center, Palopellonkatu 7, Kerava
AIKATAULU:
Lauantai 2.4.2022
Klo 9.00–10.00
Klo 9.00-11.00
Klo 10.00–11.30
Klo 12.00

Punnitus
Lääkärintarkastus
Arvonta
Alkaen alkuottelut

Oikeudet aikataulujen muutoksiin pidätetään.
ARVONTA:
Otteluparien arvonta suoritetaan lauantaina heti punnituksen jälkeen.

SÄÄNNÖT JA OTTELUAIKA:
A-juniorit: IMMAF:n voimassaolevat juniorisäännöt, 3 x 2 min, 1 min erätauko
B-juniorit: IMMAF:n voimassaolevat juniorisäännöt, 1 x 4 min
C-juniorit IMMAF:n voimassaolevat juniorisäännöt, 1 x 3 min

SARJAT:
A-poikien sarjat (ottelupäivänä 16-17 -vuotiaat ottelijat):
Korsisarja
alle 52,2 kg
Kärpässarja
alle 56,7 kg
Kääpiösarja
alle 61,2 kg
Höyhensarja
alle 65,8 kg
Kevytsarja
alle 70,3 kg
Välisarja
alle 77,1 kg
Keskisarja
alle 83,9 kg
Kevyt
alle 93,0 kg
raskassarja
Raskassarja
yli 93,0 kg
A-tyttöjen sarjat (eli ottelupäivänä 16-17 -vuotiaat ottelijat):
Kärpässarja
alle 56,7 kg
Höyhensarja
alle 65,8 kg
Raskassarja
yli 65,8 kg
B-poikien sarjat (ottelupäivänä 14-15 -vuotiaat ottelijat):
-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -72 kg ja +72 kg
B-tyttöjen sarjat (ottelupäivänä 14-15 -vuotiaat ottelijat):
-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -72 kg ja +72 kg
C-poikien sarjat (ottelupäivänä 12-13 -vuotiaat ottelijat):
-31 kg, -34 kg, -37 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg ja +57 kg
C-tyttöjen sarjat (ottelupäivänä 12-13 -vuotiaat ottelijat):
-31 kg, -34 kg, -37 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg ja +57 kg
Kaksi painoluokkaa voidaan yhdistää, mikäli se sopii alemman painoluokan urheilijalle.
Ottelijoiden välinen ikäero ei saa olla ylittää kolmea vuotta. Junioriluokkien välillä
voidaan hypätä yksi luokka, mutta kuitenkin niin ettei ikäero saa olla enempää kuin
kolme vuotta. Jos ottelupari tulee eri ikäluokkien välille, niin ottelu käydään nuoremman
ikäluokan säännöillä. Sarjojen yhdistäminen tehdään yhteistyössä kilpailun järjestäjien
ja valmentajien välillä.
Lopulliset sarjat muodostetaan punnituksen jälkeen.

PUNNITUS JA LÄÄKÄRINTARKASTUS:
Punnitus järjestetään ottelupäivän aamuna.
Ottelija voi tulla punnittavaksi joko alasti tai alus-/otteluvaatteissa.
Lääkärintarkastus suoritetaan punnituksen jälkeen.

OSALLISTUMISOIKEUDESTA JA KILPAILUKÄYTÄNNÖSTÄ:
SM-kilpailuihin saavat osallistua Suomen kansalaiset ja Suomessa vakituisesti
vähintään kaksi vuotta asuneet henkilöt. Vain liiton jäsenseurojen jäsenet, joilla on
voimassa oleva kilpailulisenssi, voivat osallistua SM-kilpailuihin.
Jokaiseen sarjaan otetaan maksimissaan 16 ottelijaa. Mikäli sarjaan ilmoittautuu yli 16
ottelijaa, valitaan ilmoittautuneista 16 parasta kuluneen kilpailukauden
kilpailumenestyksen perusteella.
Mestaruutta ei jaeta, jos sarjassa on vain yksi osallistuja. Kaksi vierekkäistä sarjaa
voidaan yhdistää, jos toisessa on vain yksi osallistuja ja sarjojen yhdistäminen sopii
kaikille kevyemmän sarjan ottelijoille.
Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut ottelijoita mahdollisten loukkaantumisten varalta.
Kaikilla ottelijoilla tulee olla voimassa oleva Suomen Vapaaotteluliiton kilpailulisenssi,
anti- dopingsopimus ja voimassa oleva vakuutus, joka antaa vähintään liiton tarjoaman
lisenssivakuutuksen mukaisen vakuutusturvan. Voimassaolevan lisenssin ja
vakuutuksen maksutosite (tai vakuutustodistus) tulee esittää punnituksen yhteydessä.
Huomioithan, että jos ottelijalla on oma vakuutus, on ottelijalla oltava mukana
vakuutustodistus. Edustettavan seuran täytyy olla maksanut SVOL:in jäsenmaksun, jotta
seuran ottelija voi osallistua SM-kilpailuihin.
OTTELUVARUSTEET:
Ottelijoilla on oltava Suomen Vapaaotteluliiton virallisen kilpailuoppaan mukaiset
varusteet. Kilpailunjärjestäjä tarjoaa otteluhanskat ja säärisuojat. Omilla hanskoilla ei
saa otella, mutta ottelijalla saa olla omat säärisuojat, jos ne ovat oikean väriset. Omat
säärisuojat tulee hyväksyttää varusteiden tarkistuspisteessä ennen ottelua.

DOPING JA MUUT KIELLETYT AINEET:
Jokaisen kilpailuihin osallistuvan ottelijan sekä heidän huoltajiensa ja valmentajiensa
tulee allekirjoittaa Suomen Vapaaotteluliiton kanssa antidopingsopimus viimeistään
kilpailujen punnitukseen mennessä. Alaikäisen urheilijan/huoltajan/valmentajan lisäksi
sopimuksen allekirjoittaa myös hänen laillinen huoltajansa. Kilpailuihin ei saa osallistua
dopingin, huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Suomen
Vapaaotteluliitolla on oikeus myöntää sanktioita urheilijalle tai toimitsijalle, joka osallistuu
kilpailuihin kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. Mahdollisesta doping-testistä
kieltäytyminen luokitellaan dopingrikkomukseksi.

SM-KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU:
-

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://forms.gle/yChJtZm7eDbh16ay8

-

Ilmoittautumisten (nimi, seura, syntymäaika ja sarja) tulee olla perillä viimeistään
30.3.2022.

-

Painoluokkaa voi vaihtaa vielä punnituksessa, mutta ilmoittautua tulee
viimeistään 30.3.2021.
Junioreiden osallistuminen on ilmaista

Huomioithan, että avustajia kilpailijoilla saa olla mukana (per päivä) seuraavanlaisesti:
- Seuraa edustavia kilpailijoita 1–2, avustajia enintään 2
- Seuraa edustavia kilpailijoita 3–4, avustajia enintään 3
- Seuraa edustavia kilpailijoita enemmän kuin neljä, avustajia enintään 4
- Avustajia ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, vaan heidät merkitään paikalla oleviksi
saapumisjärjestyksessä.

LISÄTIEDOT:
Kilpailujohtaja Ilari Marstio // 040 724 7285 // info@ahjotrainingcenter.fi
Tapahtuma Facebookissa nimellä Vapaaottelun junioreiden SM-kilpailut 2022.

