INBJUDAN
Vi inbjuder boxare, tränare och domare från er klubb till

Öppna TUL (Arbetarnas Idrottsförbund AIF) mästerskap
i boxning.

Årets TUL-turnering är 70-årsjubileums tävlingar
arrangerade av Turun Teräs.
Tid: 23.-25.1.2015
Plats: Klassikon lukio, Eskilsgatan 4, Åbo, Finland
Män och kvinnor i den allmänna serien, alla viktklasser
Matcherna bedöms i enlighet med AIBA Scoring System. Domarna måste ha en nationell licens.

Det är lätt att resa till Åbo från Stockholm med färja, Viking Line eller Silja Line!

TIDTABELL
Fredag 23.01.2015
12.00-13.30 Läkarundersökning, invägning och registrering av domarna på tävlingsplatsen
15.00 Lottning på tävlingsplatsen
17.30 Domarmöte på tävlingsplatsen
18,00 Matchstart
Lördag 24/01/2015
8,30-9.00 Läkarundersökning och invägning på tävlingsplatsen
12:30 Domarmöte på tävlingsplatsen
13.00 Semifinaler
18.00 Semifinaler / Finaler
Söndag 25/01/2015
8,30-9.00 Läkarundersökning och invägning på tävlingsplatsen
11:30 Domarmöte på tävlingsplatsen
12.00 Finaler

Om det finns fler än åtta boxare i en viktklass kommer viktklassen att delas.
Om det finns högst fyra (4) boxare i en viktklass kan finalen boxas redan på lördagen 24.1.2014 på kvällen.

Registrering och informations
Anmälningarna senast 9.1.2015:
- E-post: henrik.tavio@iki.fi
- Telefon: Henrik Tavio puh. +358400-824157
- Internet: http://www.tute.fi
Förfrågningar: Henrik Tavio +358400-824157

Den tävlande måste ha en giltig försäkring och licens, grundläggande medicinsk undersökning samt AIBA:s
tävlingsbok. Den tävlande bör ha samma färgs skjorta, handskar och huvudskydd (kvinnor som den angivna
hörnan. Kvinnornas huvudskydd bör vara AIBA godkända (Adidas, Sting, Top Ten, Fujian Wesing).

Anmälningsavgift
I samband med anmälan, dock senast 12.01.2014, betalas 15€ per boxare till Turun Teräs ry konto FI51
5711 3010 0068 75 BIC: OKOYFIHH, ange i meddelandefältet: TUL2015. Försenad anmälningsavgift
30€betalas på tävlingsplatsen.

Boende
Holiday Inn Turku, Eerikinkatu 28, 20100 Turku
E-post: turku.holidayinn@restel.fi, Tel: +358 2 338 211, Fax: +358 2 338 2299
Kvot 5 st 1 pers. / standard rum för 67,00 € / natt, 35 st 2 pers / standard rum pris på 75 € / natt, 15 st 3 pers.
/ standard rumspriset på 85 € / natt / 3HH. I priset ingår frukostbuffé och användning av bastu och bad.
Bokning senast 09.01.2015 per telefon eller e-post direkt till hotellet. När du bokar, nämn koden TUL.
Hotellet accepterar kontant, betalkort eller kreditkort. Betalning skall ske på plats. Hotellet ligger nära
tävlingsplatsen.

Mat
På lördag finns det lunch och ett caféteria på tävlingsplatsen. Det finns gott om matställen i området.

Turun Teräs välkomnar alla vänner av boxning till Åbo!
Turun Teräs ry / Kehähait

