
  

 
Tiedustelut: Orimattilan Judoseura, Tero Rönkkö p. 044 551 55 44 tai tero.ronkko@orimattilanjudo.net 

 

 

Järjestäjä:  Orimattilan Judoseura  

Paikka:  Orimattilan Urheilutalo Opintie 8, 16300 Orimattila.  

Punnitus:  Perjantai 27.8.2021 klo 17:00-19:00 Urheilutalo/Pajulahti  

Lauantai 28.8.2021  Kellonaika 

U15 (ja kaikki ikäluokat) 07:30-08:30  

U18, U21, Aikuiset 09:00-10:00 

U21 ja Aikuiset 11:00-12:00 

 

Ottelut: U15   09:00 alkaen  

U18   n. 10:30 tai kun tatameja vapautuu 

U21, aikuiset   n. 13:00 tai heti kun tatameja vapautuu 

 

Huom! AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA KILPAILUN OSALLISTUJAMÄÄRÄN MUKAAN.  

Osallistumisoikeus: Kilpailuun saavat osallistua IJF:n jäsenliittojen jäsenet. Suomalaisella tai suomalaista 

seuraa edustavalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva rekisteröinti Suomisportissa ja tästä dokumentti 

mukanaan.  

Ulkomaalaiset ottelijat kilpailevat omalla vastuullaan.  

Osallistumisoikeudet ja poikkeusluvat luettavissa kilpailumääräyksistä: 

https://www.judoliitto.fi/site/assets/files/4102/kilpailumaaraykset_2020_hyvaksytty-1.pdf 

Kilpailun järjestäjällä ja Suomen Judoliitolla on oikeus käyttää kilpailun osallistujatietoja ja siellä otettuja 

tallenteita omissa julkaisukanavissaan ja tiedotteissaan. 

Ikäluokat:   U15 2007 - 2008 (vähintään 4.kyu)  

U18 2006 - 2004 (vähintään 4.kyu) 

U21 - Aikuiset 2000 ja tätä ennen syntyneet (vähintään 4.kyu)  

 

 

https://www.judoliitto.fi/site/assets/files/4102/kilpailumaaraykset_2020_hyvaksytty-1.pdf


  

 
Tiedustelut: Orimattilan Judoseura, Tero Rönkkö p. 044 551 55 44 tai tero.ronkko@orimattilanjudo.net 

 

Sarjat ja painoluokat:  

U15-tytöt -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

U15-pojat -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  

U18-tytöt -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

U18-pojat -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg  

U21/Aikuiset-naiset -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  

U21/Aikuiset-miehet -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  

 

Samurai Cup -kilpailuissa ottelijoiden sijoittelut tehdään kilpailumääräysten mukaisesti. 

Ottelujärjestelmä:  Viisi (5) ottelijaa tai vähemmän: pooli  

  Kuusi (6) - kymmenen (10) ottelijaa: tuplapooli  

  Yksitoista (11) ottelijaa tai enemmän: ranskalainen.  

 

Otteluaika:   U15 3 min (kuristukset ja lukot kielletty)  

U18, U21 ja aikuiset 4 min  

 

U18- ja U21 sekä aikuisten ikäluokissa käytetään valkoista ja sinistä judopukua. 

U15-ikäluokassa käytetään vain valkoista judopukua. 

 

Poikkeusluvat: Kaikki poikkeusluvat anotaan kilpailu- ja sääntövaliokunnalta.  

Ilmoittautuminen: viimeistään tiistaihin 24.8.2021 mennessä ilmoittautumisjärjestelmässä. 

Ilmoittautumismaksu:  35 €/kilpailija. Jos kilpailija osallistuu kahteen tai kolmeen ikäluokkaan, maksu 

on 65 € / 95 €. Maksu on maksettava 25.8.2021 mennessä Orimattilan Judoseuran tilille Osuuspankki 

Orimattila, FI 76 5308 0750 0050 33. Kirjoita viestikenttään seura tai kilpailijan/kilpailijoiden nimet.  

Tiedustelut: Tero Rönkkö, p. 044 551 55 44 tai tero.ronkko@orimattilanjudo.net. 

 

Kisapaikalla edullinen kanttiini, jossa myynnissä kahvia, teetä, virvokkeita, kahvileipää ja pikkupurtavaa. 

Tervetuloa Suomen judokaupunkiin aloittamaan syksyn 2021 kilpailukausi ja jatkamaan sitä jälleen 

joulukuussa kansainvälisessä kilpailussa! 

 

 

 

 

 

 

 

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