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Osallistumisoikeus ja vakuutus
Osallistumisoikeus on Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenillä sekä ulkomaisilla judokoilla,
joiden seura kuuluu oman maansa judoliittoon.
U11 – U13 aloittelijat, 6 – 4 kyu ja alle 5 otteluvoittoa, kilpasarja vähintään 5 kyu
U15 – U18 vähintään 5 kyu
Miehet ja naiset, kilpailijat vähintään 4kyu
Miehet ja naiset, harrastelijat ja haasteottelut
Harrastesarjaan voivat ilmoittautua omantunnon mukaan judokat, jotka täyttävät vähintään 2
kriteeriä seuraavista:
Vyöarvo enintään 3 kyu, ikää yli 35v., kilpailukokemusta enintään 2 kilpailua tai
viimeisimmästä kilpailusta yli 5 vuotta, keinonivel tai titaaniosia kropassa, ei
kukkakaalikorvia, ei merkittävää kokemusta muista kamppailulajeista.
Harrastesarjan yhteydessä voidaan käydä haasteotteluita, johon osallistuja haastaa etukäteen
tai paikan päällä nimetyn vastustajan.
Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva seurajäsenyys ja jäsenvakuutus
SuomiSportista. Mikäli SuomiSport tietoa ei ole esittää, on esitettävä todiste seuran
jäsenyydestä (esim. jäsenmaksukuitti).
Ulkomaalaiset ottelijat ottelevat omalla vastuullaan.
Punnitus
U11 klo 7.30 - 8.30 Ottelut: klo 9.30 alkaen.
U13 klo 8.30 - 9.15 Ottelut: n. klo 10.30 alkaen.
U15 klo 10.00 - 10.45 Ottelut: n. klo 12.00 alkaen.
U18, naiset ja miehet klo 10.30 - 12.00 Ottelut: n. klo 13.00 alkaen.
Myöhempien sarjojen punnitus mahdollista aiemmin, mikäli punnitukseen mahtuu.
Sarjat ja painoluokat
U11 ja U13 sarjoissa sekä aikuisten harrastesarjoissa painoluokat tehdään punnituksen

jälkeen. Järjestäjällä on oikeus yhdistellä painoluokkia.
U11 (2008-2011)
U13 (2006-2007)
U15 (2004-2005)
U18 (2001-2003)

aloittelijat 6-4 kyu, alle 5 otteluvoittoa, kilpasarja 5kyu aloittelijat 6-4 kyu, alle 5 otteluvoittoa, kilpasarja 5kyu tytöt
-32, -36, -44, -48, -52, -57 .-63 ja +63 kg
pojat
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 ja +66 kg
tytöt
-44, -48, -52, -57, -63 ja +63kg
pojat
-50, -55, -60, -66, -73, -81 ja +81 kg

Naiset ja miehet, 2000 ja aiemmin syntyneet
Kilpailijat
naiset
-48, -52, -57, -63, -70 ja +70 kg, avoin
miehet
-60,-66,-73,-81,-90 ja +90 kg, avoin
Harrastelijat
naiset
taso- ja painoluokat tehdään punnituksen jälkeen
miehet
taso- ja painoluokat tehdään punnituksen jälkeen
Otteluaika
U11 ja U13: 2 min, U15: 3 min, U18: 4 min, Naiset ja miehet kilpasarjat 4 min, harrastesarjat
3min.
Golden Scoressa noudatetaan kansainvälistä sääntöä eli jatkoaika päättyy
ensimmäiseen suorituspisteeseen tai varoitukseen ilman aikarajoitusta.
Kilpailujen palkinnot jaetaan ikäluokan otteluiden päätyttyä!
Ilmoittautuminen
Tiistaihin 2.1.2018 mennessä: http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
Ilmoittautumismaksu 25€ / kilpailija / sarja on maksettava 2.1.2018 mennessä Lappeenrannan
Kamiza ry:n tilille FI89 5620 6010 0008 48, OKOYFIHH, käytä viitettä 2018 00012.
Yhdellä maksulla voi osallistua yhteen sarjaan ja halutessaan avoimeen. Kahdella maksulla
kilpailija voi osallistua enintään 2 sarjaan, omaansa ja yhtä paino- tai ikäluokkaa ylempään.
Jälki-ilmoittautuminen 50 €/kilpailija/ sarja. Kuitti mukaan punnitukseen.
Ottelujärjestelmä
Pooli (2-5 ottelijaa), tuplapooli (6-10 ottelijaa) tai ranskalainen (11 ottelijaa tai
enemmän). Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistellä sarjoja tarvittaessa.
Kahvio
Lappeenrannan Kamizan kisakahvila, suolaista ja makeat herkut. Kahviossa on tarjolla myös
aamupalaa edulliseen hintaan.
Kahviossa paikan päällä vain käteismaksu.
Majoitus
Majoitustarjouksen kilpailuihin osallistuville Scandic Patria Lappeenrannassa:
1hh 70€/yö
2hh 80€/yö
3hh 90€/yö
Kyseessä on avoin kiintiö, josta jokainen varaa itse majoituksen suoraan hotellista
puh. +3585677511 tai s-postilla patria@scandichotels.com. Varauksen yhteydessä tulee
mainita varaustunnus ”JUDO” tai ”Willimies”. (Varauksia ei siis voi tehdä nettisivujen,
varauskeskusten kuten booking.com tai muiden kolmansien osapuolten kautta)

Tiedustelut

Tapio Suikkanen, 040 7310462, tapio.suikkanen@edusampo.fi

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin. Alaikäisten suostumuksesta vastaa alaikäisen
huoltaja.
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry (SJuL) saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
- Kilpailun järjestäjä ja SJuL saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille lähetettävässä tiedotteessa.
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka,
painoluokka, vyöarvo, syntymävuosi, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
- Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internetsivuilla sekä tiedotusvälineiden
internetsivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internetsivuilla.

