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HANMOODO SM’11 KILPAILUKUTSU

HANMOODO SM’11
Muistatko ajan, jolloin HMD-kilpailut olivat suuria yli-yön kestäviä kokoontumisia treenikaverien,
vanhojen ystävien ja uusien tuttavuuksien kesken? Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua kisoihin, jotka
ei jätä ketään kylmäksi! Hanmoodo SM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Turun Caribialla 14.-15.5.2011
ja tavoitteena on juhlistaa lajin pitkää kehitystoimintaa sekä tulevaisuutta. Luvassa maamme
tasokkaimpia täyskontaktiotteluita, ikimuistoisia kokemuksia ja samanhenkisiä ihmisiä joka lähtöön.
Nähdään Turussa!
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HANMOODO SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 2011

Turun Han Moo Do ry

Turun Caribia Areena / Holiday Club Caribia
Kongressikuja 1
20540 TURKU
Lauantai 14.05.2011 – Sunnuntai 15.05.2011

Täyskontaktiottelu

Alle 2-vuotta harrastaneet
Alle 4-vuotta harrastaneet
Yli 4-vuotta harrastaneet (mustat vyöt)
Painoluokat seuraavin välein:
-48kg, -54kg, -60kg, -65kg, -70kg, -76kg, -82kg, -88kg, -94kg, +94kg
Kilpailussa noudatetaan virallisia Han Moo Do –ottelusääntöjä
(hanmoodo.fi>kilpailut>säännöt) ja niitä täydentäviä määräyksiä, ellei
tässä kutsussa toisin ole määrätty. Sääntöristiriitatilanteessa
noudatetaan ensisijaisesti tämän kilpailukutsun määräyksiä.
Ottelusääntöjä täsmennetään sääntöleirillä.
Kilpailun sääntöjä sovelletaan näiltä osin seuraavasti:
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ALLE 2‐V

ALLE 4‐V

YLI 4‐V (MUSTAT VYÖT)

Kaikki potkut

(Samat kuin alle 2v)

Lyönnit keskivartaloon

+Muut heitot

Jalasta heitto

+Taklaus

Osuma päähän 1p

Selkeä osuma päähän 1p

(Samat kuin alle 4v)

Selkeä osuma
keskivartaloon 1p

Voimakas osuma
keskivartaloon 1p

Luovutuslukosta pystyssä
tai matossa 1p

Hallittu kaatotaso 1p

Hallittu heittotaso 1p

3 sek mattohallinta 1p

2 x 1 min

2 x 1 min

2 x 2 min

(Samat kuin alle 4v)

SALLITUT
TEKNIIKAT

+Mattopaini

PISTEKRITEERIT

OTTELUAIKA

Palkinnot

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumismaksu

Sarjojen kolme (3) parasta palkitaan mitalein/plakaatein.

Kaikki ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 22.04.2011
mennessä. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Ilmoittautumislomake Excel-tiedostomuodossa
(hanmoodo.fi>kilpailut>lomakkeet) toimitetaan seuroittain
joukkueenjohtajan lähettämänä Turun seuralle (kts. Yhteystiedot).
Osallistumismaksut tulee maksaa seuroittain 22.04.2011 mennessä
Turun Han Moo Do ry:n tilille. Maksuja ei palauteta. Maksu sisältää
osallistumisen otteluihin, hotellimajoituksen, buffet-aamiaisen,
kylpylälipun, gaalaillan sekä seminaarin.
Osallistumismaksu: 60 €/henkilö
Tilinumero: 571083 – 20034468
Viesti: seuran nimi, henkilömäärä ja yhteyshenkilön nimi
Eräpäivä: 22.04.2011

Peruutukset

Kilpailuoikeus

Mahdollisista peruutuksista tulee ilmoittaa heti niiden selvittyä.
22.04.2011 jälkeen tapahtuneista peruutuksista vain
lääkärintodistusta vastaan.
Hanmoodo sekä Hoijeonmoosool –harrastajat, joilla on
voimassaoleva vakuutus sekä Suomen Oriental Moodo –liiton
kilpailulisenssi (hanmoodo.fi>lisenssi) maksettuna.
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Toimii seuran vastuuhenkilönä ja toimittaa ilmoittautumiset
kilpailun järjestäjälle. Varmistaa seuran ottelijoiden painon, taustan,
lisenssin, vakuutuksen sekä kaikkien tietojen oikeellisuuden.
Ilmoittaa kisapaikalla klo 09:00 saapuvan joukkueen kokoonpanon ja
tarkistaa ilmoittautumisen paikkansapitävyyden.
(Aikataulu on viitteellinen ja saattaa muuttua olosuhteiden
johdosta)
Lauantai 14.5.
09:00 Ilmoittautuminen
09:30 Tuomarikokous
10:00 Avausseremonia ja Sääntöleiri
11:00 Ottelut alkavat
14:30 Ruokatauko
15:00 Moniottelunäytös
16:00 Ottelut jatkuvat
18:00 Sisäänkirjautuminen hotelliin
19:00 Palkintogaala
Sunnuntai 14.5.
09:00 Hotellin buffet-aamiainen
12:00 Hotellin luovutus
12:00 Seminaari: In-Seon Hwang 7.dan
15:00 Päätösseremonia

Moniottelunäytös

Moniottelu on Hanmoodon uusi kilpailumuoto, jossa kilpailijat
voittavat lajissamme opituilla monipuolisilla taidoilla ja on vieläpä
sangen viihdyttävää katsottavaa! Moniottelu tarjotaan tänä vuonna
näytösmuodossa yksinoikeudella SM’11 –tapahtuman osanottajille.
Itse moniottelemisesta povataan tämän vuoden hittiä ja
ensimmäisiä leirejä aiheeseen liittyen järjestetään jo tulevana
kesänä. Itse ensimmäiset moniottelukilpailut järjestetään syksyllä.
Lisätietoa tulossa pian.

Palkintogaala

Vuosi 2011 on hanmoodossa muutosten aikaa
ja haluamme osoittaa kunniaa menneelle ja
tulevalle. Palkintogaala järjestetään yksityisesti
Caribia Club –ravintolassa klo 19 alkaen.
Ohjelmassa mm. pääopettajamme puhe
tulevaisuudesta, SM-kilpailijoiden
palkitseminen, vapaata seurustelua sekä lajin merkittävimpien
pioneerien palkitseminen. Pukukoodi: siisti.
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Seminaari
Tuomarit

Majoitus

Ruokailu

YHTEYSTIEDOT
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Pääopettaja In-Seon Hwang 7.dan ohjaa sunnuntaipäivänä
juhlaleirin kaikille kisoihin osallistuneille. Lisätietoa tulossa pian.
Kilpailuihin tuomareiksi haetaan ensisijaisesti tuomarikoulutuksen
suorittaneita mustia vöitä, joiden päätehtävä on koko kisojen
tuomaritoiminnan hoitaminen. Kaikki mustat vyöt sekä ylemmät
ruskeat vyöt, joilla on ottelukokemusta, ovat tervetulleita
tuomareiksi. Tuomareiden varustuksena on valkoinen kauluspaita,
tumma solmio sekä tummat housut. Turun Han Moo Do tarjoaa
tuomareille ruuan ja juoman.
Kilpailun osallistumismaksu kattaa
majoituksen lauantain ja sunnuntain
väliseksi yöksi Holiday Club Caribialla.
Majoitukseen kuuluu kylpylälippu sekä
buffet-aamiainen. Tarjolla on rajoitettu
määrä 3-hengen huoneita, jonne
majoitamme osallistujia pääsääntöisesti
seurojen perusteella. Mikäli olisit tulossa
perheesi kanssa, ilmoita siitä meille erikseen
ja katsotaan voisimmeko järjestää teille
oman huoneen erikoishintaan.
Tuomareille ja toimitsijoille järjestetään ruokailu päivän aikana.

Yleiset asiat:
Vesa Lankila
vesa.lankila@turunhanmoodo.net
p. +358 44 5758 100
Ilmoittautumiset:
Jouni Rikkonen
jouni.rikkonen@gmail.com
p. +358 40 7060 551
www.turunhanmoodo.net
www.orientalmoodoliitto.fi
www.hanmoodo.fi
www.holidayclubhotels.fi/caribia.html
www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=25374
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