
KUMA-CUP 2020 
PÄIVÄ  lauantai 7.3.2020.   

AIKA  kilpailijat paikalla klo 10.00, sarjat klo 11.00 alkaen 

PAIKKA  Auralight Areena, Juurakkotie 6, 03100 Nummela 

 Huom! Tiloissa ei ole katsomotiloja yleisölle eikä kanttiinia 

 

HOKEI 

6-3 kyu, väh 15v. sen/un/hen hokei,naiset 

6-3 kyu, väh 15v. sen/un/hen hokei, miehet 

≥ 2. kyu, väh 15v. in/tai hokei, naiset 

≥ 2. kyu, väh 15v. in/tai hokei, miehet 

≥ 6. kyu, väh 30v. sei hokei, sekasarja 

JISSEN 

6-3 kyu, väh 18v., naiset 

6-3 kyu, väh 18v., miehet 

≥ 2. kyu, väh 18v., naiset 

≥ 2. kyu, väh 18v., miehet 

 

Vähintään sarjoissa mainittu ikä tulee täyttää lisenssikauden 1.8.2019-31.7.2020 aikana 

LISÄTIEDOT 

Kilpailija voi osallistua enintään kolmeen ikä -ja vyöarvorajan sallimaan sarjaan. Kilpailujen 

järjestäjällä on oikeus yhdistää sarjoja tarvittaessa Suomen Taidon kilpailusääntöjen mukaisesti.  

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautumiset tehdään keskitetysti seuran yhteyshenkilön tekemänä Kihapp-järjestelmässä 

ohessa linkki https://www.kihapp.com/tournaments/6701-kuma-cup 26.2.2020 klo 23:59 

mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot: seura, kilpailijan nimi, 

syntymäaika, vyöarvo, sarjat ja lajit sekä seuran yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten. 

Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain sairaanhoitajan- tai 

lääkärintodistusta vastaan. 

KILPAILUMAKSUT 

Kilpailumaksu 30 eur/hlö maksetaan Suomisportin kautta oheisessa linkissä joko 

henkilökohtaisesti tai nippuna seuroittain https://www.suomisport.fi/events/b08d2060-bf62-

4c2d-a60b-05dc07c51ed7. Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan Kihappista ennen 

kaavioiden arvontaa.  

PERUUTUKSET 

Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta soittamalla tai tekstiviestillä kutsussa ilmoitetulle 

yhteyshenkilölle välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan osallistumisensa. Ilmoituksen 

on tultava vähintään 2 tuntia ennen kilpailujen alkamista. Jos ilmoitus on tullut ajoissa ja kilpailija 

toimittaa sairaanhoitajan- tai lääkärintodistuksen, kilpailumaksu palautetaan. Muussa 

tapauksessa kilpailujen järjestäjä pidättää koko osallistumismaksun. Kilpailusarjoja ei 

pääsääntöisesti arvota uudestaan kilpailupäivänä tulleiden peruutusten takia. Peruuttaneen 

henkilön vastustajalle merkitään luovutusvoitto kilpailukaaviossa. 

 

 

https://www.suomisport.fi/events/b08d2060-bf62-4c2d-a60b-05dc07c51ed7
https://www.suomisport.fi/events/b08d2060-bf62-4c2d-a60b-05dc07c51ed7


LISENSSI, TAIDOPASSI JA HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT 

Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva kilpailemiseen oikeuttava lisenssi ja kilpailemisen kattava 

tapaturmavakuutus. Kilpailija, tai alaikäisen kilpailijan osalta huoltaja, on vastuussa oikean 

lisenssin ja vakuutuksen voimassaolosta. Alle 18-vuotiailla on oltava mukana henkilö, jolla on 

alaikäisten kilpailijoiden huoltajien yhteystiedot. Kilpailijat tuovat taidopassinsa passipöytään 

kisapaikalle tullessaan.  

YHTEYSHENKILÖ 

Elisa Rousu (peruutukset ja muut käytännön asiat), elisa.rousu@gmail.com, 044 5222737 

MUUTA 

Kilpailuissa otettuja kuvia sekä livekuvaa julkaistaan Suomen Taidon sekä seurojen eri 

kanavissa, kuten www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tulokset julkaistaan osoitteessa 

www.taido.fi. Kaaviot ja tulokset julkaistaan myös Kihapp-järjestelmässä ja somessa. 

 

 

TERVETULOA! 

mailto:elisa.rousu@gmail.com

