
  

JUDON SM-KILPAILUT  
NUMMELASSA 9.-10.10.2021 

 

Kilpailun järjestäjä: Nummelan Judo ry, www.nummelanjudo.fi  

Aika: Punnitus perjantaina 8.10. Ottelut lauantaina 9.10. 

Kilpailupaikka: Nummelanharjun Koulu, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela 

https://goo.gl/maps/UxqPQbvQkB22  

Majoitus: https://visitvihti.fi/majoitus/  

Kilpailupäällikkö: Jukka Sala, p. 040 5017 489 jukka.sala@live.fi  

Kilpailun virallinen valvoja: Markku Iivonen 

Kilpailun Jyryn muodostavat: Tuomarivastaava, kilpailupäällikkö ja virallinen valvoja. 

Kisatoimisto on avoinna kisapaikalla kilpailuiden aikana, sekä perjantaina klo 17-21 

Ilmoittautuminen Judoshiai-palvelun kautta viimeistään tiistaina 5.10. https://judoshiai.judoliitto.fi   

Painoluokat: Kilpailumääräysten mukaiset 

Otteluajat ja -järjestelmä: Kilpailumääräysten mukaiset 

Osallistumisoikeus: Kilpailumääräysten mukaisesti 

Sääntö-ja kilpailuvaliokunta voi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan. 

https://www.judoliitto.fi/tuomarit/poikkeuslupahakemus/ 
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Ilmoittautumismaksu: Ilmoittautumismaksu 70€ /ottelija/sarja on maksettava tiistaihin 5.10. mennessä 

Nummelan Judo ry’n tilille FI9252 9700 2022 2874, viestiin kilpailijan nimi ja seura. 

Valmentajapassit: 

Passin voi lunastaa kisapaikalta urheilijan henkilökohtainen valmentaja. Passi oikeuttaa liikkumiseen 

urheilijoille varatulla alueella. Katsomotiloihin vaaditaan normaalihintainen pääsylippu (20€). 

 

Pääsylippujen hinnat: 

Kahden päivän pääsylippu, Aikuiset 20€ 

Kahden päivän pääsylippu, Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät 15€ 

Kahden päivän pääsylippu, Lapset (8-17 vuotta) 10€ 

7-vuotiaat tai nuoremmat, sekä NuJulaiset ja hänen perheenjäsenensä 0€ 

  

Sunnuntain pääsylippu (Joukkuekilpailu) 

Aikuiset 10€,  

Lapset 8-17 vuotta, Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät  0€ 

7-vuotiaat tai nuoremmat, sekä NuJulaiset ja hänen perheenjäsenensä 0€ 

 

Kilpailuaikataulu 

Perjantaina Kisatoimisto on avoinna klo 17-21. Mahdollisuus ostaa pääsylippuja, sekä lunastaa 

valmentajapassi. 

Ilmoittautuminen: 

Judoshiai-palvelun kautta viimeistään tiistaina 5.10. https://judoshiai.judoliitto.fi  Ilmoittautumisen ja 

painoluokan vahvistaminen henkilökohtaisesti perjantaina klo 17:30 – 19:30.  

Punnitus: 

Perjantaina: 

Epävirallinen punnitus klo 17:30 – 18:30 kisapaikalla 

Virallinen punnitus klo 18:30 – 19:30 kisapaikalla 

Lauantaina: 

Punnitus niille joukkuekilpailuun tuleville, jotka eivät osallistuneet yksilökilpailuun:  lauantaina klo 18-19 

(epävirallinen), 19-19:30 (virallinen) Yksilökisan punnitus käy sunnuntain joukkuekilpailuun 

Mahdollinen painoluokan vaihtaminen on tehtävä viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä perjantaina 

Arvonta perjantaina klo 20 kisapaikalla. Arvontatulokset julkaistaan Judoliiton tulospalvelussa. 

https://judoshiai.judoliitto.fi   
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Lauantai 9.10.2021 Nummelanharjun Koulu 

8:00 Kisapaikka ja lipunmyynti avataan 

Kilpailuiden valvoja ilmoittaa mahdollisesta tarkistuspunnituksesta 

10:00 Kilpailuviikonlopun avaus ja tuomarien esittely 

 Alkuottelut (2 tatamia) 

Mitaliottelut ja palkintojenjako 

Lopullinen otteluaikataulu, sekä tatamijako julkaistaan ottelukaavioiden arvonnan jälkeen 

 

Pysäköinti: Kilpailijoita ja katsojia kehotetaan noudattamaan alueella olevia pysäköintiopasteita sekä 

avustavan henkilökunnan ohjeita. 

Tulosten julkaisu: 

Kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: 

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

kilpailujulkaisussa, internetissä sekä tiedotusvälineille lähettävässä tiedotteessa. 

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

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

- Kilpailusta otettuja kuvia ja videoita saa julkaista kilpailun järjestäjän, Suomen Judoliiton, 

tiedotusvälineiden sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvien toimijoiden julkaisuissa ja internetsivuilla. 

  



  

 JUDON SM-JOUKKUEKILPAILUT  

Mixed Team 10.10.2021 Nummelassa 

 
Kilpailun järjestäjä: Nummelan Judo ry, www.nummelanjudo.fi  

Aika:  Joukkuekilpailu sunnuntaina 10.10.2021 

Kilpailupaikka: Nummelanharjun Koulu, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela 

Joukkuekilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä seuraavat tiedot viimeistään tiistaina 5.10. 

sähköpostilla jukka.sala@live.fi : 

- Joukkueen nimi 

- Joukkueenjohtajan nimi sposti ja puhelinnumero 

- Joukkueen jäsenten: Nimi ja vyöarvo, sekä painoluokka jossa ottelee/on varalla 

o Ilmoitus hyväksytystä poikkeusluvasta tulee olla liitteenä 

o Lainahenkilön kotiseuran lupa ottelemiselle tulee olla liitteenä 

Mahdolliset muutokset ilmoittautumisajan jälkeen, käsittelee kilpailun jyry. 

Ilmoittautumismaksu 120€ /joukkue on maksettava viimeistään tiistaina 5.10. Nummelan Judo ry’n tilille 

FI9252 9700 2022 2874, viestiin joukkueen nimi 

Osallistumisoikeus: Sama kuin yksilökilpailuissa 

Joukkue: -57kg (N), -70kg (N), +70kg (N), -73kg (M), -90kg (M), +90kg (M) 

http://www.nummelanjudo.fi/
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Punnitus 

Perjantaina: 

Epävirallinen punnitus klo 17:30 – 18:30 kisapaikalla 

Virallinen punnitus klo 18:30 – 19:30 kisapaikalla 

Lauantaina: 

Punnitus niille joukkuekilpailuun tuleville, jotka eivät osallistuneet yksilökilpailuun:  lauantaina klo 18-19 

(epävirallinen), 19-19:30 (virallinen) Yksilökisan punnitus käy sunnuntain joukkuekilpailuun 

Mahdollinen painoluokan vaihtaminen on tehtävä viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä perjantaina 

Arvonta lauantaina klo 20:00 kisapaikalla. Arvontatulokset julkaistaan Judoliiton tulospalvelussa. 

https://judoshiai.judoliitto.fi   

Sunnuntai 10.10.2021 Nummelanharjun Koulu 

8:30 Kisapaikka ja lipunmyynti avataan 

10:00 Alkuottelut 

Mitaliottelut ja palkintojenjako 

Lopullinen otteluaikataulu julkaistaan ottelukaavioiden arvonnan jälkeen 

 

Pysäköinti: Kilpailijoita ja katsojia kehotetaan noudattamaan alueella olevia pysäköintiopasteita sekä 

avustavan henkilökunnan ohjeita. 

Tulosten julkaisu: 

Kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: 

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

kilpailujulkaisussa, internetissä sekä tiedotusvälineille lähettävässä tiedotteessa. 

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

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

- Kilpailusta otettuja kuvia ja videoita saa julkaista kilpailun järjestäjän, Suomen Judoliiton, 

tiedotusvälineiden sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvien toimijoiden julkaisuissa ja internetsivuilla. 
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