
Nuorten SM-kisat 

2.-3.10.2021 Porvoossa 
Aika: yksilökilpailu lauantaina 2.10. 2021 
   (sunnuntain 3.10. joukkuekilpailun info 3. sivulla) 

Paikka: Porvoon Urheiluhalli,  
Edelfeltin Bulevardi 2, 06100 Porvoo 

Järjestäjä:  
Shirokawa, porvoolaista judoa 50 vuotta! 
http://www.shirokawa.com/ 

Majoitus: kisahotelli Seurahovissa saa koodilla  
”JUDO SM” huomattavan alennuksen. 
Muita vaihtoehtoja: https://www.porvoo.fi/majoitus  

Kisatoimisto kisapaikalla on auki perjantaina 1.10. kello 
17-21 sekä kilpailujen aikana. 

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä: 
https://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php  

Kilpailun jury: vastaava tuomari sekä  
virallinen valvoja Markku Ilvonen ja kilpailun johtaja  
Yrjö Villanen, 040 578 4463, yka@shirokawa.com 

Osallistumisoikeus ja painoluokat: Suomen Judoliiton jäsenseurojen 
jäsenet, joiden jäsenyys on voimassa Suomisport-järjestelmässä. 

Miehet alle 21 vuotta (U21) 
vuonna 2001-2003 syntyneet, vähintään 3.kyu sekä 2004-2006 väh. 2.kyu 
-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Naiset alle 21 vuotta (U21) 
vuonna 2001-2003 syntyneet, vähintään 3.kyu sekä 2004-2006 väh. 3.kyu 
-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Pojat alle 18 vuotta (U18) 
vuonna 2004-2006 syntyneet, vähintään 3.kyu sekä 2007 vähintään 2.kyu 
-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 

Tytöt alle 18 vuotta (U18) 
vuonna 2004-2006 syntyneet vähintään 3.kyu sekä 2007 vähintään 2.kyu 
-44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

Judoliiton kilpailu- ja sääntövaliokunta voi hakemuksella myöntää 
poikkeusluvan. 

Otteluajat ja -järjestelmä:  

Kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä sekä Judoliiton 2021 
kilpailumääräyksiä. IJF-sääntöjen mukainen valkoinen ja sininen judogi on 
pakollinen. Ranskalaisissa ottelukaavioissa käytetään ”pitkiä keräilyjä”, jolloin 
jokaiselle ottelijalle taataan vähintään kaksi ottelua. 

Kilpailumaksu: 

45 € / ottelija / sarja maksetaan tiistaihin 28.9. mennessä Shirokawan tilille:  
  IBAN:  FI59 4050 1940 0207 86 
  Viestikenttään: SM21 / kilpailijan nimi /seura 

Osallistumisen varmistaminen: 

Kilpailijan on varmistettava osallistumisensa kisatoimistoon henkilökohtaisesti tai 
asiamiehen välityksellä perjantaina 17:30-19:30 paikan päällä tai puhelimella 
numeroon 040 363 8461. Varmistaminen perjantaina on pakollinen, vaikka 
urheilija saapuisikin punnitukseen vasta lauantaina.  

Mahdollinen painoluokan vaihtaminen on tehtävä viimeistään osallistumisen 
varmistamisen yhteydessä perjantaina. 

Kulkukortit: 

Osallistumisen varmistamisen yhteydessä jaetaan seurojen edustajille kulkukortit 
(yksi valmentajakortti / neljä kilpailijaa). Valmentajien tiedot tulee toimittaa 28.9. 
mennessä: yka@shirokawa.com   
Kulkukortti oikeuttaa liikkumiseen urheilijoille varatulla alueella. Katsomotiloihin 
vaaditaan pääsylippu. 

Hallissa KAIKKI käyttävät kasvomaskia ja pitävät huolta käsihygieniasta. Tarjolla 
on käsidesiä. TURVALLISUUSOHJEET OVAT ERILLISESSÄ TIEDOSTOSSA. 

Punnitus kisapaikalla: 

Perjantaina epävirallinen punnitus kello 17:00-18:00. 
Perjantaina virallinen punnitus kello 18:30-19:30. 

Lauantaina U18 epävirallinen punnitus kello 8:00 ja virallinen 8:30-9:30. 
Lauantaina U21 epävirallinen punnitus kello 10:30 ja virallinen 11-12. 
 
Yksilökisan punnitus käy sunnuntain joukkuekilpailuun. Lauantaina punnitus niille 
joukkuekilpailuun osallistujille, jotka eivät osallistu yksilökilpailun punnitukseen: 
18-19 (epävirallinen) ja kello 19-19:30 (virallinen).  

https://www.google.fi/maps/place/Edelfeltin+Bulevardi+2,+06100+Porvoo/@60.3899963,25.6723733,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4691f42e09e3bc7f:0x1f182b7842efdba6
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https://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php
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Arvonta perjantaina kello 20 kisapaikalla. Arvonnan tulokset julkaistaan 
Judoliiton tulospalvelussa https://judoshiai.judoliitto.fi  

Lopullinen otteluaikataulu sekä tatamijako julkaistaan ottelukaavioiden arvonnan 
jälkeen. 

 
Lauantai 2.10. 2021 Porvoon Urheiluhalli 

8:00   Kisapaikka avataan 

8:30-9:30 U18 virallinen punnitus niille, jotka eivät osallistuneet perjantaina 
     (ei enää mahdollisuutta vaihtaa painoluokkaa). 

9:30   Osa U18-sarjan kilpailijoista arvotaan sääntöjen mukaiseen  
     tarkistuspunnitukseen. 

10:00   Kilpailuviikonlopun avaus ja tuomarien esittely 

10:30   U18 alkuottelut (3 tatamia) 
     U18 mitaliottelut ja palkintojenjako. 

11-12   U21 virallinen punnitus niille, jotka eivät osallistuneet  
     perjantaina (ei enää mahdollisuutta vaihtaa painoluokkaa). 

14:00   Osa U21-sarjan kilpailijoista arvotaan sääntöjen mukaiseen  
     tarkistuspunnitukseen. 

15:00   U21 alkuottelut (3 tatamia) 
     U21 mitaliottelut ja palkintojenjako. 

 

            

 

 

           

 

 

 

Tulosten julkaisu: 

Kilpailuihin ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: 

− kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun 
osallistujalistan ja tulokset kilpailujulkaisuissa, internetissä sekä 
tiedotusvälineille lähetettävissä tiedotteissa 

− 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. 

Pysäköinti: 

Kilpailijoita ja katsojia kehotetaan noudattamaan alueella olevia 
pysäköintiopasteita sekä avustavan henkilökunnan ohjeita, kisakutsujen 
alimmalla sivulla kartassa on ohje pysäköintipaikkaan. 

Ruokailu: 

Kisapaikalla ei ole kahviota. Kisapaikka on aivan keskustan tuntumassa, joten 
keskustan ravintoloihin on alle kilometrin mittainen kävelymatka. 

Uusien koronaohjeiden mukaan kisoihin saa tulla yleisöä. Saliin saa ottaa 
puolet henkilömäärästä ja yleisölle myydään pääsyliput ovella. Tilanne voi 
muuttua, seuratkaa Shirokawan web-sivuja, päivitämme sinne tilanteen. 
Otteluita voi seurata myös Live streamina: https://judovideo.fi/ 

 Tervetuloa Porvooseen kamppailemaan Suomen mestaruuksista! 
Tiedustelut: Yrjö Villanen, 040 578 4463 / yka@shirokawa.com 

 

         

 

      

 

 

 

Shirokawa kiittää kisojen tukijoita: 
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Judon Nuorten  
SM-JOUKKUEKILPAILU 

3.10.2021 Porvoossa 
 
Aika: joukkuekilpailu sunnuntaina 3.10. 2021 

Paikka: Porvoon Urheiluhalli,  
Edelfeltin Bulevardi 2, 06100 Porvoo 

Järjestäjä:  
Shirokawa, porvoolaista judoa 50 vuotta! 
http://www.shirokawa.com/ 

Majoitus: kisahotelli Seurahovissa saa koodilla  
”JUDO SM” huomattavan alennuksen. 
Muita vaihtoehtoja: https://www.porvoo.fi/majoitus  

Kilpailun jury: vastaava tuomari sekä  
virallinen valvoja Markku Ilvonen ja kilpailun johtaja  
Yrjö Villanen, 040 578 4463, yka@shirokawa.com 

Kisatoimisto kisapaikalla on auki perjantaina 1.10. kello 
17-21 sekä kilpailujen aikana. 

Ilmoittautuminen 28.9. mennessä sähköpostilla:  
yka@shirokawa.com  

Joukkueeseen kuuluvat kilpailijat tulee ilmoittaa 2.10. mennessä  
joko em. sähköpostiosoitteeseen tai paikan päällä Tero Partaselle. 
Ohjeet joukkueen muodostamisesta (Mixed-Team). 

Joukkuekisan painoluokat, yhdistetty U18/U21 naisten ja miesten joukkue 
(Mixed-Teams): 

− U18/U21 naiset: -57 kg, +57 kg 

− U18/U21 miehet: -60 kg, -66 kg, -81 kg, +81 kg 

Osallistumisoikeus: Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joiden 
jäsenyys on voimassa Suomisport-järjestelmässä. 

Mahdolliset poikkeuslupahakemukset sekä ilmoitus lainaottelijan luvasta 
lauantaihin 2.10. kello 19:00 mennessä. Judoliiton kilpailu- ja sääntövaliokunta 
voi hakemuksella myöntää poikkeusluvan. 

 

Kulkukortti oikeuttaa liikkumiseen urheilijoille varatulla alueella. 

Hallissa KAIKKI käyttävät kasvomaskia ja pitävät huolta käsihygieniasta. 
TURVALLISUUSOHJEET OVAT ERILLISESSÄ TIEDOSTOSSA. 

Punnitus kisapaikalla lauantaina 2.10. niille joukkuekilpailuun osallistujille, jotka 
eivät osallistu yksilökilpailun punnitukseen: 
kello 18-19 (epävirallinen) ja kello 19-19:30 (virallinen).  
Yksilökisan punnitus käy sunnuntain joukkuekilpailuun. 

Arvonta lauantaina kello 20 kisapaikalla. Arvonnan tulokset julkaistaan Judoliiton 
tulospalvelussa https://judoshiai.judoliitto.fi. 

Kilpailumaksu: 

120 € / joukkue maksetaan tiistaihin 28.9. mennessä Shirokawan tilille:  
  IBAN:  FI59 4050 1940 0207 86 
  Viestikenttään: SM21 / joukkueen nimi 

Tulosten julkaisu: 

Kilpailuihin ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa yksilökisojen kutsussa 
mainittuihin ja eriteltyihin asioihin.  
Tarkemmin asia kerrotaan edellisellä sivulla 2/4. 

Ruokailu: Kisapaikalla ei ole kahviota. Halli on aivan keskustan tuntumassa, 
joten keskustan ravintoloihin on alle kilometrin mittainen kävelymatka. 

Uusien koronaohjeiden mukaan kisoihin saa tulla yleisöä. Saliin saa ottaa 
puolet henkilömäärästä ja yleisölle myydään pääsyliput ovella. Tilanne voi 
muuttua, seuratkaa Shirokawan web-sivuja, päivitämme sinne tilanteen. 

Kisa-alueelle pääsee vain kulkukortilla. 

Otteluita voi seurata myös Live streamina: https://judovideo.fi/ 

Kilpailupäivän aikatauluja: 

8:30  kisapaikka avataan 

10:00  alkuottelut, tarvittaessa 2 tatamilla  
     mitaliottelut ja palkintojenjako 

 
Tervetuloa Porvooseen kamppailemaan joukkuemestaruudesta! 

Tiedustelut: Yrjö Villanen, 040 578 4463 / yka@shirokawa.com 
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