
STARTTI CUP III/2017  

su 10.9.2017 Porvoossa 
AIKA: SUNNUNTAI 10. syyskuuta 2017 

PAIKKA: 

Porvoon Urheiluhalli, Edelfeltin Bulevardi 2, Porvoo 

JÄRJESTÄJÄ: Porvoon Shirokawa, 

http://www.shirokawa.com/ 

OSALLISTUMISOIKEUS: 

Huom! Valkoiset ja keltaiset vyöt ottelevat keskenään, 

oranssit ja vihreät vyöt keskenään. 

 U11 (E-juniorit, synt. 2007-2010) 

 U13 (D-juniorit, synt. 2005-2006) 

 U15 (C-juniorit, synt. 2003-2004) 

 AIKUISET 

 6. tai 5. kyu (valkoinen tai keltainen vyö) 

 4. tai 3. kyu (oranssi tai vihreä vyö) 

 vähän kilpailleet, korkeintaan 5 otteluvoittoa muissa kuin JunnuCup-

kilpailuissa. Kelta-vihreävöisiltä tarkistetaan otteluvoitot judopassista 

punnituksen yhteydessä 

 jos seuralla on rästissä JunnuCup-maksuja E-Suomen Judo ry:lle, 

eivät sen jäsenet ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuihin. 

AIKATAULU valkoiset ja keltaiset vyöt:  

 U11 punnitus klo 8:00-9:00, ottelut alkavat noin klo 9:30 

 U13 ja U15 punnitus klo 10:30-11:30, ottelut alkavat noin klo 12:30, 

kun tatameita vapautuu. 
 

AIKATAULU oranssit ja vihreät vyöt sekä kaikki aikuiset:  

 Punnitus klo 10:30-11:30, ottelut alkavat noin klo 12:30 kun tatameita 

vapautuu. 
 

PAINOLUOKAT: Mahdollisimman tasainen sarjajako tytöille ja pojille sekä 

aikuisille tehdään punnitusten jälkeen. 

OTTELUAIKA: Kaikilla 2 minuuttia. 

OTTELUJÄRJESTELMÄ: Ranskalainen, tuplapooli tai pooli. 

 

 

VAKUUTUS: 

Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava, 

voimassa oleva Judo Free Card. Mikäli Free Card ei ole vielä tullut postissa 

on esitettävä seuran jäsenrekisterinpitäjältä saatava Sportti-ID tunnus sekä 

todiste seuran jäsenyydestä (esim. jäsenmaksukuitti). 

SÄÄNNÖT:   

Kaikilla ikäryhmillä noudatetaan judon lasten ja nuorten kilpailujen 

erityissääntöjä, joissa pääpiirteissään kiinnitetään huomiota seuraaviin:  

 lukkoja ja kuristuksia ei sallita 

 otetta ainoastaan pelkän niskan ympäri ei sallita  

 hyökkäyksiä polviltaan ja sutemi-wazoja ei sallita. 

KILPAILUMAKSU:  

15 € /kilpailija 6.9. mennessä ensisijaisesti Shirokawan tilille: 

    BIC:    HELSFIHH 

    IBAN: FI59 4050 1940 0207 86 

    Viestikenttään: JC17-3, seura, kilpailija/kilpailijat (nimi/nimet) 

Mikäli on maksettu tilille, kuitti esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Seuroilla oltava kuitissa liitteenä myös nimilista maksujen myöhempää 

erittelyä varten (kuitit on esitettävä punnituksen yhteydessä). 

Osallistumismaksun maksaminen on mahdollista myös kisapaikalla 

(pankkikortti tai tasaraha!!). 

Jos seuralla on rästissä JunnuCup-maksuja E-Suomen Judo ry:lle, 

eivät sen jäsenet ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuihin. 

ILMOITTAUTUMINEN 6.9.2017 mennessä: 

http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php 

ILMOITETTAVA: seura, nimi, sukupuoli, vyöarvo, syntymävuosi ja paino 

("kilon/parin tarkkuudella"). 

Ilmoittautumalla kilpailuun antaa osallistujan huoltaja luvan kuvien 

ottamiseen ja julkaisemiseen Judoliiton, järjestävän seuran ja  

Etelä-Suomen Judo ry:n julkaisuissa. 

 

 

Tervetuloa Porvooseen kisaamaan! 

Tiedustelut: Yrjö Villanen, 040 578 4463, yka(ät)shirokawa.com 

 

 

Kisapaikalla on kahvio, grillimakkaraa, ym. 

https://www.google.fi/maps/place/Edelfeltin+Bulevardi+2,+06100+Porvoo/@60.3899963,25.6723733,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4691f42e09e3bc7f:0x1f182b7842efdba6
http://www.shirokawa.com/
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
http://www.etelasuomenjudo.fi/
http://www.judoliitto.fi/
http://www.porvoo.fi/
http://www.shirokawa.com
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Idästä (Loviisasta/Kotkasta): 

P 


