
 

 

Järjestäjä:  Voimailuseura Keravan Bodonos Ry.  

Aika:  Lauantaina 3 lokakuuta 2015  

Paikka:  Killan koulu, Sarvimäentie 35, 04200 Kerava 

  

Aikataulu:  Punnitus: 08:00 – 09:00  

Ottelut alkavat klo 10.00 

Ottelut kolmella matolla, aloitamme ottelut samaan aikaan nuorimmista junioreista sekä 

aikuisista.  

 

Sarjat ja painoluokat:  

Aikuiset sekä U21:  

Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg ja avoin sarja  

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

Veteraanit (synt. 1977 ja vanhemmat)  

  Naiset, sarjat tehdään punnituksen jälkeen. Pyritään sarjoihin -55, -65 ja +65kg  

Miehet, sarjat tehdään punnituksen jälkeen. Pyritään sarjoihin -75, -85 ja +85kg  

U18 s.1998-2000  

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

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

U15 s.2001-2002  

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

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

U13 s.2003-2004  

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

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

U11 s. 2005 ja nuoremmat 

Tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg 

Pojat: -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55kg  
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Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistellä sarjoja osanottajamäärän mukaan.  

Aikuisten avoimen sarjan voittajalle naisten sekä miesten sarjassa palkintona 100,- € lahjakortti!! Sarja 

toteutetaan jos sarjaan saadaan vähintään neljä ilmoittautunutta. 

  

Säännöt: U15 ja nuoremmissa ikäluokissa käsilukot ja kuristukset kielletty 

Veteraanisarjoissa kuristukset kielletty, käsilukot sallittu 

 

Ottelujärjestelmä:  

Kuusi (6) ottelijaa tai vähemmän: pooli  

Seitsemästä (7) kymmeneen (10) ottelijaa: tuplapooli  

Yksitoista (11) ottelijaa tai enemmän: ranskalainen  

  

Osallistumisoikeus:  

- Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto Ry:n, IJF:n EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenet.  

- U15 nuorissa otteleva ei voi osallistua vanhempaan ikäluokkaan  

- Kilpailuissa noudatetaan Suomen Judoliitto Ry:n kilpailumääräyksiä 1.1.2015. Ilmoittautumisen 

yhteydessä tarkistetaan judopassi sekä voimassa oleva judon Free Card  

- Vyöarvo vähintään 5 kyu.   

- Ottelija voi osallistua ikäluokkaansa vanhempien sarjaan maksamalla molempien sarjojen 

osallistumismaksun.  

  

Otteluaika:  

- U11 ja U13 2 min,  

- U 15, veteraanit 3 min.  

- U18, U21 sekä aikuiset 4min.  

  

Kilpailun virallisena valvojana toimii tuomarivastaava tai seuran ulkopuolinen tuomarikoordinaattori.  

Kilpailuiden johtaja on Marko Kolehmainen puh. 040 300 4054 info@bodonos.fi  

  

Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien julkaiseminen Internetissä ja muussa 

mediassa:  

- Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: o Kilpailun 

järjestäjä saa halutessaan kilpailun osallistujalistan Internetissä. o Kilpailun järjestäjä ja SjuL saavat 

julkaista kilpailun tulokset Internetissä o Kilpailun järjestäjä ja SjuL saavat julkaista kilpailun 

tulokset tiedotusvälineille.  

o Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailija 

etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura, kilpailijan 

sijoitus kilpailussa  

o Kilpailussa otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja SjuL:n Internet-sivuilla sekä 

muissa mahdollisissa urheiluun liittyvissä tiedotusvälineissä.  

  

Ilmoittautuminen 1.10.2015 mennessä:     http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php  

  

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


Ilmoittautumismaksu: 25€ / kilpailija / sarja maksettava 1.10.2015 mennessä tilille  

Voimailuseura Keravan Bodonos Ry. FI43 5092 1240 0199 56 (maksukuitti mukaan kisapaikalle) Tämän 

jälkeen maksu on 50€ / kilpailija / sarja  

 

 

 

 

Majoitus: Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04320 Tuusula 

Puh 09 273 751, reception@gustavelund.fi  

Tarjoushinta 2-3.10.2015 yhden hengen huone 79€ ja kahden hengen huone 99€ 

   Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, aamusaunan / aamu-uinnin 

   Matka kilpailupaikalle autolla 5km ja kävellen 3,6km 

  

 

Tiedustelut:  

Marko Kolehmainen 040 300 4054 info@bodonos.fi 
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