
Etelä-Suomen avoimet  
judon mestaruuskilpailut 
4.5.2019 Porvoossa 
AIKA: LAUANTAINA 4. toukokuuta 2019 

PAIKKA: 
Porvoon Urheiluhalli, Edelfeltin Bulevardi 2, 06100 Porvoo 

JÄRJESTÄJÄ: Porvoon Shirokawa, 
http://www.shirokawa.com/ 

OSALLISTUMISOIKEUS:  
Judoliiton jäsenseurojen jäsenet (sekä IJF:n, EJU:n ja 

NJU:n jäsenliitojen jäsenseurojen jäsenet), joiden vyöarvo 

on vähintään 5. kyu (keltainen vyö), suomalaisen ottelijan 
on oltava Suomen Judoliiton jäsenseuran jäsen. 
Vahvistus Suomisport-järjestelmästä sekä judopassi 
tarkistetaan punnituksen yhteydessä. 
Painoluokan vaihtaminen on mahdollista punnituksen 
päättymiseen asti. 

AIKATAULU:  

• U11 ja U13 punnitus klo 8:00-9:00, ottelut alkavat klo 10 
• U15 ja U18 punnitus klo 10:30-11:30,  

ottelut alkavat noin kello 12, kun tatameita vapautuu 

• aikuiset ja veteraanit punnitus 13:00-14:00,  
ottelut alkavat noin kello 14:30, kun tatameita vapautuu. 

 

OTTELUAIKA:  
• U11 ja U13: 2 min 
• U15 ja U18: 3 min 

• aikuiset: 4 min 
• veteraanit: 3 min. 

OTTELUJÄRJESTELMÄ:  
pooli (alle 6 osallistujaa), tuplapooli (6 tai 7 osallistujaa), 
ranskalainen (yli 7 osallistujaa). 

VAKUUTUS: 

Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava vahvistus 
Suomisport-järjestelmästä. 

SÄÄNNÖT:  
U15 ja nuoremmissa ikäluokissa käsilukot ja kuristukset ovat kiellettyjä. 
Veteraanisarjoissa kuristukset ovat kiellettyjä, käsilukot sallittuja. 
 
 

 

 

IKÄ- JA PAINOLUOKAT: Juniori-ikäinen kilpailija voi valmentajansa luvalla osallistua 
oman ikäluokkansa lisäksi yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan. Tällöin 
ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu on suoritettava kahteen kertaan. 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistellä sarjoja ja painoluokkia. 

• U11-pojat ja tytöt (s. 2009-): 
Päätetään punnituksen jälkeen. ILMOITA "NOIN"PAINO  

• U13-pojat: (s. 2007-2008): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 

• U13-tytöt: (s. 2007-2008): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
• U15-pojat: (s. 2005-2006): -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
• U15-tytöt: (s. 2005-2006): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
• U18-pojat: (s. 2002-2004): -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
• U18-tytöt: (s. 2002-2004): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
• Miehet/U21/U23-pojat:  -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
• Naiset/U21/U23-tytöt:  -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

• Veteraanit, miehet: (s. 1988 tai aikaisemmin):  

sopivat sarjat tehdään punnituksen jälkeen 
• Veteraanit, naiset: (s. 1988 tai aikaisemmin): 

sopivat sarjat tehdään punnituksen jälkeen. 

 
KILPAILUMAKSU: 25 € /kilpailija 1.5. mennessä Shirokawan tilille:     
    BIC: HELSFIHH 

    IBAN:  FI59 4050 1940 0207 86 
    Viestikenttään: AM19, Seuran nimi, kilpailija/kilpailijat (nimi/nimet) 
 

Kuitti esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksun maksaminen on 
mahdollista myös kisapaikalla (pankkikortti/tasaraha). 

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 1.5. 2019:  

https://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php  
Ilmoitettava kaikki lomakkeessa kysyttävät tiedot.  
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollinen punnituksen päättymiseen saakka, mutta 
maksu on tällöin kaksinkertainen. 

Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija/huoltaja antaa luvan: 

• julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä 

• julkaista internetissä kilpailujen tulokset, joissa ilmenee kilpailijan 

etu- ja sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan  

edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa 

• kuvien ottamiseen ja julkaisemiseen Judoliiton, järjestävän seuran ja  

Etelä-Suomen Judo ry:n julkaisuissa sekä lehdissä. 

 

Tervetuloa Porvooseen kamppailemaan Etelä-Suomen mestaruuksista! 
Tiedustelut: Yrjö Villanen, 040 578 4463, yka[ät]shirokawa.com  
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