
Jyväskylä Shiai, 2.2.2019 Jyväskylä 

AIKA: Lauantai 2. helmikuuta 2019 

PAIKKA:  Jyväskylän Monitoimitalo, palloilusali, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä 

AIKATAULU: 

Punnitus: 9.30-10.30 U11, U13 ja U15 (ottelut alkavat heti kun tatameita vapautuu junnu cupista n. 11.30 

Punnitus: 11.30-12.00 U18, Aikuiset ja Veteraanit (mahdollisuus käydä myös aikaisemmassa punnituksessa, 

ottelut alkavat sitä mukaa kun tatameita vapautuu) 

 

U11 (2009 tai ennen syntyneet) 

Painoluokat päätetään punnituksen jälkeen 

Käytetään lasten erityissääntöjä 

U13 (2008-2007 syntyneet)  

Tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 

Pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 

Kuristukset ja käsilukot kielletty 

U15 (2006-2005 syntyneet) 

Tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

Pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 ja +66kg 

Kuristukset ja käsilukot kielletty 

U18 (2002-2004 syntyneet)  

Tytöt: -44, -48, -52, -57, -63 ja +63kg 

Pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81 ja +81 kg 

Kuristukset ja käsilukot sallittu 

Aikuiset (2001 ja aikaisemmin syntyneet) 

Naiset: -48, -52, -57, -63, -70 ja +70 kg 

Miehet: -60,-66,-73,-81,-90 ja +90 kg 

Kuristukset ja käsilukot sallittu 

Veteraanit (1984 ja aikaisemmin syntyneet) 

Naiset ja Miehet 

Painoluokat päätetään punnituksen jälkeen 

Kuristukset ja käsilukot sallittu 

Avoin sarja 

Naiset  ja Miehet 

Sarjoihin ilmoittaudutaan kisapaikalla 

Kuristukset ja käsilukot sallittu 

 

 

 

 



Valmentaja saa vapaan osallistumisen aikuisten tai veteraanien tai aloittelevien aikuisten sarjaan 

tuodessaan 8 maksavaa ottelijaa.  

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistellä sarjoja tarvittaessa. 

 

OTTELUAIKA: U11 ja U13 juniorit 2 min, U15 3 min, U18 ja aikuiset 4 min, veteraanit 3 min.  Jatkoaika 

kansainvälisten sääntöjen mukaan, loppuu ensimmäiseen pistesuoritukseen 

OTTELUJÄRJESTELMÄ: pooli, tuplapooli tai ranskalainen 

VAKUUTUS:  

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

järjestelmästä. 

- Ulkomaalaiset ottelijat, jotka eivät ole Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäseniä ottelevat omalla vastuulla. 

OSALLISTUMISOIKEUS: 

Veteraanit: vyöarvo vähintään 5 kyu 

U18: vähintään 5 kyu, myös viimeisen vuoden U15-nuoret, joilla on vähintään 4 kyu, voivat osallistua 

U15: vähintään 5 kyu, myös viimeisen vuoden U13-nuoret voivat osallistua 

U13: vähintään 5 kyu, myös viimeisen vuoden U11-nuoret voivat osallistua 

U11: vähintään 5 kyu 

KILPAILUMAKSU: 

- 25€ Jyväskylä Shiai osallistuminen yhteen sarjaan.  Mikäli kilpailija osallistuu kahteen sarjaan, peritään 

toisesta 10€ lisämaksu. Kilpailija saa osallistua korkeintaan kahteen tavalliseen sarjaan.  

- Avointen sarjojen järjestämisestä päätetään kisapaikalla osallistumishalukkuuden perusteella. Avoimeen 

sarjaan osallistumisesta ei peritä maksua. 

- Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 29.1.2019 mennessä. Suoritetaan Jyväskylä Jigotai Judo RY:n 

tilille: FI89 5290 0240 0908 43. HUOM!  käytä viitettä 20 17127 

- Kuitti tai sen kopio on oltava mukana. 

- Hinnat koskevat myös aikuisia ja veteraaneja. 

ILMOITTAUTUMISET: Tiistaihin 29.1.2019 mennessä osoitteessa http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php 

KAHVIO:  Kisapaikalla Jigotain kahvio, käteismaksu. 

 

Tiedustelut: 

Laura Syrjälä, laurasyrjala7@gmail.com 

 

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: 

- Kilpailun järjestäjä saa julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä. 

 - Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä. 

- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille 

lähetettävässä tiedotteessa. 

- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, 

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


ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa. 

- Kilpailusta otettuja kuvia ja videokuvaa saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internet-

sivuilla, livelähetyksenä sekä tiedotusvälineiden internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internet-

sivuilla 

 

 

HUOM! 

Kisaviikonlopulle tarjolla hotellimajoitus perjantai-lauantai 1.-2.2.2019 Green Star Hotelissa 

Huoneen hinta 69€/yö jos varaa 2kk ennen kisoja, huoneeseen mahtuu 3 henkilö. Hinta jakautuu 
majottujien kesken eli jos huoneessa 3henkilö, hinta on 23€/henkilö. Aamupala 8€/per aamu ja 
8€/paikoitus/vrk (sähköautolle latauspaikka) 

Tämän jälkeen hinta on 75€/yö 

Varaukset: soittamalla +358104239391 (Green star jkl) tai laittamalla heille s-postia 
jyvaskyla(at)greenstar.fi Varaukseen tiedoksi Jyväskylä Shiai judokilpailut 

Hotellin sivut: https://www.greenstar.fi/fi/Hotelli/Jyvaskyla 

 

https://www.greenstar.fi/fi/Hotelli/Jyvaskyla?fbclid=IwAR0rc_5xOc2hsLV3OmxoeLKkb3GDo7hjIAAZK0HEcG-wno-OrjM8PY8VVZ8

