JKA OPEN
2017
Sandnes - Lørdag 28. oktober

JKA KARATE
GRATIS ENTRÈ
STED:

INNLEDENDE RUNDER:

FINALER:

Lurahallen,
Sandnes

kl. 11.00-14.30

Kl. 15.00-17.00

Arrangør: Lura Karateklubb

INNBYDELSE
til

JKA Open 2017
for junior / seniorer
Lørdag 28. oktober
Regi

Arrangør

J K A No rw a y

LUK K

w w w.j ka no rw a y.no

w w w.lura ka ra teklubb.no

JKA Norway og Lura Karateklubb har gleden av å ønske alle karatevenner hjertelig
velkommen til JKA NORWAY sitt åpne shotokanmesterskap for junior / seniorer 2017.

STED

Lurahallen
Sandnes

DATO

28.10.2017

LØRDAG
10.00-10.30 Registrering for junior / senior
Det er kun lagledere som skal møte opp ved registreringsbordet!
Lagleder må vise kvittering for betalt startkontingent. Kan ikke gyldig
kvittering forevises, skal det betales kontant. Uten gyldig kvittering
får ikke utøverne delta.
Lagledere vil motta et deltaker nummer for hver utøver som skal delta
på stevnet. Nummeret skal festes bak på gien, under beltet.

10.00 Dommermøte
10.30 Lagledermøte
11.00-14.30 Stevne innledende runder junior / senior
Bronsefinalene skjer fortløpende

14.30-15.00 Pause
15.00 Finaler
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REGLER

Kata og Klassene vil bli avviklet etter cup prinsippet.
Kumite Regler for gjennomføringen av de enkelte klassene finnes på
http://www.jkanorway.no/konkurranse/konkurranse
Har deltakende klubber som ikke er medlem av JKA Norway
kvalifiserte dommere, det vil si dangraderte og med fullført
dommerkurs, kan disse være med å dømme. Ved å følge linken over
kan en bli oppdaterte i de regler som JKA Norway praktiserer. Det vil
være en enkel gjennomgang av regler 1 time før stevnet starter.

DELTAGELSE

Alder

Utøverne må oppfylle den aldersgrensen den respektive klassen krever i
løpet det året man skal delta.
Hvis utøverens trener, i samråd med utøveren, mener det er fordelaktig
for utøverens utvikling, kan utøveren meldes på i en høyere aldersklasse.
Dette må det opplyses om ved påmelding.
Man kan kun stille i en aldersklasse i samme stevne. En utøver som er
påmeldt i en aldersklasse i kumite kan likevel stille i en annen
aldersklasse i kata (jf regel over)

Skriftlig påmelding skal være JKA Norway i hende innen.

PÅMELDING
Tidsfrist

Fredag den 20. oktober 2017
Ingen etteranmeldelser godtas!
Umiddelbart etter at fristen har gått ut vil deltakerlisten for de
forskjellige klassene bli offentliggjort på w w w.jka no rw a y.no Det er
da lagleder sitt ansvar å kontrollere at sine respektive utøvere er skrevet
på i riktige klasser. Eventuelle feil må rapporteres innen mandag 24.
oktober.

E-post

Kr 300,- totalt pr person (kumite og kata)

STARTKONTINGENT
Betales til
Konto
Tidsfrist

TREKNING
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paamelding@jkanorway.no

Lura Karateklubb
1503.18.85482
20. oktober 2017
Trekningslister og tidsskjema vil bli lagt ut på hjemmesidene til
w w w.jka no rw a y.no fra onsdag 25. oktober 2017.

25-09-17

HOTELL

Det er reservert rom på:
Scandic Stavanger Forus Hotell
21 61 48 00 Resepsjon
meeting.stavangerforus@scandichotels.com
Priser:
rom for 1 pers kr. 650,-/pr. natt
rom for 2 pers kr. 750,-/pr. natt
rom for 3 pers kr. 950,-/pr. natt
rom for 4 pers kr. 1.150,-/pr. natt
Hotellet bestilles på e-post meeting.stavangerforus@scandichotels.com
Oppgi «BJKA271017» i emnet på e-posten og navn/telefon på gjestene
i e-posten.
Gratis parkering i hotellets garasjeanlegg fra fredag kl 17.00 til søndag
kl. 17.00.

BUSS
TIL OG FRA
FLYPLASSEN

Det går Flybuss fra Sola flyplass til Stavanger sentrum hvert 30 min. (20
over og 10 på) Flybussen tar ca 20 min. og koster ca kr. 100.-.
Det går Flybuss fra Sola flyplass til Sandnes sentrum time. (40 over)
Flybussen tar ca 10 min. og koster ca kr. 100.-.
Fra Stavanger går buss nr. 2 forbi Scandic Stavanger Forus Hotell.
Bussen går min. hvert 30. min. tar ca 25 min. og koster ca kr. 40.-.

TAXI

Taxi fra Sola flyplass til Scandic Stavanger Forus Hotell
/Lurahallen koster ca kr. 350.-. Drosjen tar cirka 15 minutter til Scandic
Stavanger Forus Hotell / Lurahallen.
Telefon: Sandnes Taxi: 51 66 16 00

BUSS
MELLOM

SENTRUM OG
HALLEN

Buss 3 går fra Stavanger eller Sandnes sentrum til Lurahallen. Bussen går
2 ganger i timen og koster ca kr. 30.Det er gangavstand mellom Scandic Stavanger Forus Hotell og
Lurahallen.

Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.jkanorway.no i ukene før
stevnet for eventuelle forandringer og oppdateringer.
E-mail for andre henvendelser til arrangør: styret@lurakarateklubb.no

VEL MØTT!
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