14. Eestimaa suvemängud

Sumo

11.07.15

maakondade võistkondadele ja välisvõistlejatele
Võistkonna suuruseks on 2 meest + 1 naine (1+1 varuvõistlejat).
Iga maakond või külalisvõistkond võivad välja panna piiramatu arvu kolmeliikmelisi võistkondi, mis on
komplekteeritud põhimõttel 2 meest + 1 naine ning mõlemast soost üks varuvõistleja (mingeid vanuseja kaalupiiranguid ei ole).
Võistkondi võib komplekteerida ka kohapeal.
Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:
I.
Senpo (esimene) mees
II.
Chuken (teine)
mees
III.
Taiso (kolmas)
naine
IV.
Substitute (mees + naine)
Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise samasoolise põhivõistleja tohib
turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole lubatud.
Varuvõistlejate olemasolu ei ole kohustuslik. Osaleda võib ka 2-liikmelise võistkonnaga.
Pärast võistkondlikku turniiri toimub individuaalturniir eraldi naiste ja meeste absoluutkategoorias
ning kui on piisavalt võistlejaid (vähemalt 3 kaalukategooria kohta) ka kaalukategooriates:
Mehed: -70kg, -85kg, -115kg, +115kg
Naised: -55kg, -65kg, -80kg, +80kg
Kaalumine:
11.07.2015
14:00 – 14:30
EESTI SUMOLIIT

Sumo
For Estonian counties and foreign competitors
The body of a team should contain 2 men and a woman (1+1 substitute competitor)
Each county or foreign team may be represented by unlimited number of three-member teams
composed by 2 men and a woman and a substitute (1 man+1 woman) with no age and weight
restrictions. Teams can be composed at the venue.
All teams must indicate the order of their competitors at the registration.
I. Senpo (first)
man
II. Chuken (second)
man
III. Taiso (third)
woman
IV. Substitute
(man + woman)
The order of competitors cannot be altered during the tournament. A same-sex substitute can be used
only once during the competition. A reverse change is not allowed. The presence of a substitute is not
compulsory. Two-member teams can compete as well.
After the team tournament an individual tournament for men and women will take place in the open
category and in case there are enough competitors (at least 3 competitors per weight category) in
different weight categories.
Men: -70kg, -85kg, -115kg, +115kg
Women: -55kg, -65kg, -80kg, +80kg
Weigh-in:
11.07.2015
14:00 – 14:30
ESTONIAN SUMO ASSOCIATION

