KILPAILUKUTSU: AMATÖÖRIEN VAPAAOTTELUN SM-KILPAILUT 3.-4.7.2021
Ajankohta: lauantai-sunnuntai 3.-4.7.2021.
Tapahtumapaikka: Kamppailu-urheilukeskus, Sammontie 15 28360 Pori
Punnitus: lauantaina 3.7. klo 9-10 sekä sunnuntaina klo 9-10
Ottelut: ottelut alkavat klo 12 kumpanakin päivänä
Punnituspaikka: Kamppailu-urheilukeskus, pukuhuone (salilla ei ole saunamahdollisuutta)
Sääntöpalaveri: punnituspaikalla klo 10
Majoitus: varaukset koodilla vapaaottelun sm-kisat soittamalla numerosta 02 5311600, 79€
1-2h huone, sisältää aamupalan. Hotelli Hiitteenharju. Noin 25min ajoaika kisapaikalle.
Huom, toimi nopeasti, majoituspaikat ovat vähissä ko. viikonloppuna Porissa päällekkäisen
tapahtuman vuoksi. Keskustassa yksittäisiä vapaita huoneita tarjolla.
Säännöt: IMMAF-säännöt. Amatöörien SM-kilpailuihin osallistuvilla
kilpailijoilla pitää olla käytynä vähintään yksi liiton
amatöörisääntöjen mukainen ottelu. Mikäli ottelijalla ei ole vielä
ottelua käytynä, voi ottelijan valmentaja hakea liitolta
(aleksi.kainulainen@vapaaottelu.fi) lupaa ottelijalle otella
SM-kilpailuissa ilman aiempaa ottelukokemusta. Amatöörien
SM-kilpailuihin ei saa osallistua ottelijat, jotka luokitellaan
A-luokan ottelijoiksi. SM-kilpailuihin saa osallistua Suomen
kansalaiset ja Suomessa vakituisesti kaksi vuotta asuneet henkilöt.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla kamppailuinfo@gmail.com perjantaihin
25.6.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimitttaa liittenä tosite
osallistumismaksusta, lisenssistä sekä kuva veritesteistä.
nimi:
ikä:
seura:
sarja: (viralliset liiton painoluokat)
ottelurekordi:
aikaisempi kamppailukokemus:
Osallistumismaksu: 25€, maksetaan ennakkoon tilille FI08 4456 0010 2269 68
KAMPPAILU-URHEILUKESKUS PORI RY
Lisenssi ja vakuutus
Jokaisen suomalaisen liiton kilpailuihin osallistuvan kilpailijan tulee lunastaa liiton lisenssi.
Tämä koskee kaikkia otteluluokkia ja myös ulkomaalaisia, jotka edustavat suomalaista

seuraa. Kilpailulisenssi pitää olla maksettuna ennen kuin voi kilpailla ja tosite lisenssin
maksusta tulee toimittaa ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä.
Aikuisella ei ole pakollista olla vakuutusta kisoja varten, mutta liitto suosittelee tätä kaikille.
Alaikäisillä tulee olla vakuutus kilpailemista varten voimassa
Tapahtuman järjestäjä ei vakuuta ottelijoita.
lisenssi: https://www.suomisport.fi
Veritestit:
Kaikilla Suomen vapaaotteluliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvilla kilpailijoilla
tulee olla korkeintaan 6 kuukautta vanha lääkärin- tai sairaanhoitajan todistus siitä, että
hänellä ei ole hepatiitti B-, C tai HIV- tartuntaa. Todistus toimitetaan ennakkoon
ilmoittautumisen yhteydessä.
Antidoping:
Kaikkien Suomen vapaaotteluliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvien tulee allekirjoittaa
antidopingsopimus ennen liiton alaiseen toimintaan osallistumista.
Allekirjoitettu sopimus tulee toimittaa osoitteeseen:
Suomen vapaaotteluliitto, Kotitontuntie 1, 02200 Espoo.
Antidoping listaus tarkastetaan punnituksen yhteydessä.
Otteluvarusteet:
Järjestäjä toimittaa otteluvarusteet.
Otteluhanskat tulevat aina järjestäjän puolelta ja ne ovat samaa mallia kummallekin
ottelijalle.
Amatöörit voivat käyttää myös omia
säärisuojia, kunhan Vapaaotteluliiton tuomari ne hyväksyy. Punaisen kulman ottelija punaisia
säärisuojia ja sinisen kulman ottelija sinisiä. Jos em. värejä ei löydy, käytetään mustia suojia.
Tervetuloa Poriin ottelemaan!
Terv. Kamppailu-urheilukeskus Pori
lisätiedot kamppailuinfo@gmail.com

