
Lahti Shiai 10.12.2016     

Aika: Lauantai 10.12.2016 
Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nikula-halli, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
Järjestäjä: Lahden Judoseura r.y. 
 
Aikataulu: 
7:45 Hallin ovet auki    
8:00 – 9:00 Punnitus, U9- ja U11-ikäluokille, myös U13 ja U15 ottelijat voivat osallistua 
9:30 – 10.15 Yhteinen lämmittely ja sääntöjen kertaus 
10:15 Ottelut alkavat (U9 ja U11)  
10:30-11.00 Punnitus, U13 ja U15   
 
Sarjat ja painoluokat: 
U9 tytöt synt. 08 ja aiemmin; painoluokat tehdään punnituksen jälkeen 
U9 pojat synt. 08 ja aiemmin; painoluokat tehdään punnituksen jälkeen 
U11 tytöt synt. 06–07; -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg  
U11 pojat synt. 06–07; -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg  
U13 tytöt synt. 04–05; -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg  
U13 pojat synt. 04–05; -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg  
U15 tytöt synt. 02–03; -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  
U15 pojat synt. 02–03; -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  
 
Ottelujärjestelmä: 
Pooli (2-5 ottelijaa), tuplapooli (6-10 ottelijaa) tai ranskalainen (11 ottelijaa tai enemmän) 
Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistellä sarjoja tarvittaessa. Kilpailija voi osallistua kahteen 
sarjaan maksamalla kummastakin sarjasta täyden ilmoittautumismaksun. Yhtä sarjaa 
kohden kilpailijalla on oikeus otella vain yhdessä painoluokassa. 
 
Otteluaika: 
U9, U11 ja U13: 2 min, U15: 3 min  
Golden Scoressa noudatetaan kansainvälistä sääntöä eli jatkoaika päättyy 
ensimmäiseen suorituspisteeseen tai varoitukseen ilman aikarajoitusta. 
 
Vakuutus: 
Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava Judo Free 
Card. Mikäli Free Card ei ole vielä tullut, on esitettävä seuran jäsenrekisterinpitäjältä 
saatava Sportti-ID tunnus sekä todiste seuran jäsenyydestä (esim. jäsenmaksukuitti). 
Ulkomaalaiset ottelijat, jotka eivät ole Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäseniä ottelevat 
omalla vastuulla. 
 
Osallistumisoikeus: 
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 
U9: vähintään 6 kyu 
 
Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen Ti 6.12.2016 mennessä Suomen Judoliiton järjestelmän kautta,  
http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php. Osallistujamäärä rajoitetaan 320 ensimmäiseksi 
ilmoittautuneeseen ottelijaan.  
 
Jälki-ilmoittautuminen 
6.12.2016 jälkeen ilmoittautuvat lähettävät ottelijan tiedot (nimi, seura, sarja, painoluokka, 
synt. vuosi, vyöarvo) osoitteeseen tatusaar(at)gmail.com. Jälki-ilmoittautuminen on 
osallistujamäärän rajoitusten puitteissa mahdollista punnitukseen asti, mutta 6.12.2016 
jälkeen ilmoittautuneiden on maksettava kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 

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


      
 
ilmoittautumismaksu: 
Ilmoittautumismaksu 25 €/osallistuja/sarja. Ilmoittautumismaksu maksetaan Lahden 
Judoseuran tilille: Etelä-Päijänteen Osuuspankki FI71 5011 0920 0502 97 
Kuitti maksetusta ilmoittautumismaksusta esitettävä ennen punnitusta kilpailupaikalla. 
 
Kahvio 
Kisapaikalla Lahden Judoseuran kisakahvila, josta voi ostaa niin suolaista kuin makeaakin 
herkkua. Käteismaksu. 
 
Majoitus 
Pajulahdessa on tarjolla monentasoista majoitusta. Majoitusta voi tiedustella Pajulahden 
myyntipalveluista: Sari Mikkola puh. 044 7755 210 tai sari.mikkola@pajulahti.com 
 
Tiedustelut: 
Jimi Koivisto 044 9746086 
Tatu Saarinen 0400 350609 
 

 
 
 


