
  Kilpailukutsu
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la 3.5.2014 OULU 
 
Järjestävä seura: Oulun Judokerho ry http://www.oulunjudokerho.fi   

Paikka:  Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90570 Oulu, kartta sivulla 2 

Aika:  Lauantai 3.5.2014 

Kilpailut alkavat: klo 11:00 

Punnitus: klo 8:30–9:30 

 

Osallistumisoikeus: Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet. Vyöarvo 

vähintään 5. kyu (keltainen vyö). Suomalaisten seurojen jäseniltä vaaditaan judopassi ja 

voimassa oleva Judo Free Card/Sporttirekisterin Id-numero. IJF:n, EJUn ja NJU;n ottelijoilta 

vaaditaan henkilötodistus.  Tarkistukset tehdään INFO-tiskillä ennen punnitusta! 
 

Ikä- ja painoluokat: Nuori kilpailija voi valmentajansa luvalla osallistua yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan. 

Mikäli kilpailija osallistuu kahteen ikäluokkaan, on molemmista maksettava 

ilmoittautumismaksu! 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistellä tai jakaa sarjoja osanottajamäärän mukaan! 

  • E-tytöt (U11, s. 2004-...): Päätetään punnituksen jälkeen               

  • E-pojat (U11, s. 2004-...): Päätetään punnituksen jälkeen               

  • D-pojat (U13, s. 02-03): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg      

  • D-tytöt (U13, s. 02-03): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg      

  • C-pojat (U15, s. 00-01): -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, - 66, +66 kg   

  • C-tytöt (U15, s. 00-01): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg    

  • B-pojat (U18, s. 97–99): -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg   

  • B-tytöt (U18, s. 97–99): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

  • Miehet ja A-pojat (M, s. -94 tai aik.): -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg  

  • Naiset ja A-tytöt (N, s. -94 tai aik.): -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

 

  • Näkövammaisten painoluokat: 

• Miehet: -66, -73, -81 ja + 81 kg (vähintään B-ikäinen, U18) 

• Naiset: -57, -63 ja +63 kg (vähintään B-ikäinen, U18) 

• Lisäksi ns. Black Label-sarja, joka on yhteinen sekä näkövammaisille että 

näkeville, mutta näkevät käyttävät silmäsuojia otellessaan.  Otteluissa 

käytetään näkövammaisten sääntöjä (IBSA). 
 

Leiri:                                                Sunnuntaina 4.5.2014  pidetään näkövammaisten leiri Hiukkavaarassa ja leirin vetäjäksi  

  saapuu Näkövammaisten liiton judon päävalmentaja Juha ”Flobe” Vainio, 5.dan.  

Leiristä laaditaan erillinen kutsu. 
       

Säännöt:  Judoliiton kilpailumääräykset 2014. 
 

Tuomarikoulutus ja –palaveri Tuomareille pidetään erillinen koulutus näkövammaisten otteluiden tuomitsemisesta.  

Koulutus pidetään 3.5.2014 klo 08.00 alkaen OJK:n dojolla.  Kouluttajana Matti Tieksola, 5.dan. 
 

Ottelujärjestelmät:    Ranskalainen (yli 7 osall.), pooli (<6 osall.) tai tuplapooli (jos 6 tai 7 osall.)  
 

Otteluajat:            E- ja D-nuoret 2 min, C-ja B-nuoret 3 min, muut 4 min. 
  

Ilmoittautuminen: 30.4.2014 mennessä ilmoittautumislomakkeella http://www.judoshiai.fi  Jälki-

ilmoittautuminen on mahdollinen punnituksen päättymiseen saakka, mutta maksu on 

tällöin kaksinkertainen. 
 

Ilmoittautumismaksu: 25,00 €/kilpailija/sarja, maksettava Oulun Judokerho tilille FI52 3636 3010 3483 16 

keskiviikkoon 30.4.2014 mennessä. Kuitti esitettävä kilpailupaikalla ilmoittauduttaessa. 
 

Majoitus:  Mahdollisuus tatamimajoitukseen OJK:n dojolla ennakkoilmoittautuminen, osoite 

Hiukanpiha, 90650 OULU 
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Tiedustelut:  olli.tapio@oulunjudokerho.fi  p. 040 766 0739, Oulun Judokerhon puheenjohtaja tai  

  eero.pelkonen@saunalahti.fi p. 040 535 5769, Kilpailupäällikkö, OJK Ry 

 
  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.     
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