
  

 

KUTSU 
Samurai Cup 1  

22.1.2022 klo 12-18 

 

Judon kotimainen arvokilpailu, Samurai Cup 1  
AIKA: 22.1.2022 klo 12.00-18.00 (punnitusaikataulu alkaen klo 10.00) 
PAIKKA: Kauppakeskus Ideaparkin 2.500 m2 monitoimiareena, Bläk Boks  
Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ  
 
JÄRJESTÄJÄ: Tampereen Judo ry  
 
Tampereen Judo toteuttaa judon kansallisen arvokilpailusarjan ensimmäisen osakilpailu Samurai cup 1:n 
koronapandemian vuoksi poikkeusjärjestelyin ilman yleisöä. Tavoitteena on varmistaa huippu-urheilun ja 
nuorten judon tavoitteellinen kilpailutoiminta pandemiasta huolimatta. Samurai Cup -kilpailussa on sarjat 
nuorten ikäluokille: alle 15-vuotialle, alle 18-vuotialle, alle 21-vuotiallle ja lisäksi aikuisille. 
Poikkeusjärjestelyillä varmistetaan kilpailijoille turvalliset osallistumismahdollisuudet ja tavoitteellisen 
urheilun tukeminen olympialajissa. Kilpailutapahtuma toimii samalla myös A-luokan tuomareiden 
koulutustilaisuutena, jolloin laatuvaatimustaso tuomareille on korkea. Tapahtumasta tuotetaan 
tuotantoyhtiön avulla nettilähetys kotikatsomoille, joka jaetaan myös Ideaparkin screenille.  
Judoliitolla on ollut koronapassi jo kuukausia käytössä yli 16-vuotiaiden valmennustoiminnassa ja tätä 
edellytetään myös Samurai Cup 1:ssä. Vaihtoehtoisesti osallistujilta edellytetään tuoretta, negatiivista 
antigeenitestiä, jonka voi tehdä myös paikan päällä ennen punnitusta hintaan 8 e/kpl. 
 
Punnitus- ja otteluaikataulu: 

U15: klo 10.00-10.30. Ottelut: n. klo 12.00 alkaen.  

U18: klo 11.30 –12.00. Ottelut: n. klo 13.00 alkaen.  

U21 ja aikuiset: klo 12.30-14.00. U21 Ottelut n. klo 14.30 alkaen, aikuiset noin klo 15.00 alkaen.  

 

Punnitustiloihin vain saman ikäluokan urheilijoita samaan aikaan samassa tilassa, max 6 hlöä kerrallaan. 



  

Myöhempien sarjojen punnitus on mahdollista aikaisempien ikäluokkien punnitusten välissä. Palkintojen jako heti 
oman sarjan päätyttyä, jonka jälkeen poistuminen tapahtumapaikalta, ellei osallistu ylempään ikäluokkaan. 

 
Sarjat:  
U15, 2008-2009 syntyneet, väh. 4 kyu 
U18, 2005-2007 syntyneet, väh. 4 kyu 
U21, 2002-2004 syntyneet, väh. 4 kyu 
Aikuiset 2001 tai aiemmin syntyneet, väh. 3 kyu 
 
Painoluokat: 
 
U15- tytöt: -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  
U15- pojat: -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  
U18- tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63  
U18- pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg  
Naiset: U21 -48, -52, -57, -63, -70, +70kg  
Miehet: U21 -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg  
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg  
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 

Otteluaika: U15 3 min., U18, U21 ja aikuiset 4 min. 

Ottelujärjestelmä: Pooli, tuplapooli tai ranskalainen 

Huom! 

• Järjestäjällä oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen. 

• Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen painoluokkaan ikäluokassaan. 

• Kilpailija voi osallistua useampaankin ikäluokkaan, edellyttäen ilmoittautumismaksun maksamista toiseen     

sarjaan osallistumaansa sarjaan ja huomioiden Judoliiton voimassa olevat kilpailumääräykset 2022. 

• Painoluokan ja sarjan vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä. 

• Kolme ottelualuetta, 7m x 7m 

• Suomen Judoliiton voimassa olevat säännöt. 

• Palkintojen jaot heti sarjojen päätyttyä. 

 

Osallistumisoikeus:  

Judoliiton jäsenseurojen Sporttirekisteriin rekisteröidyillä jäsenillä ja IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliitojen 

jäsenseurojen jäsenillä. 

Passi ja ID-koodi:  

Jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla oltava voimassaoleva judopassi ja Judoliiton voimassaoleva lisenssi. 

EJU, IJF tai NJU:n ottelijoilta virallinen henkilöllisyystodistus. 

 

Ilmoittautuminen:  

KE 19.1.2022 mennessä Internetissä: https://judokisa.fi/ 

Ilmoita: nimi, maa, seura, vyöarvo, sukupuoli, syntymävuosi ja sarja. 
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Ilmoittautumismaksu:  

35 €/kilpailija, 19.1.2022 mennessä TamJu:n tilille: Nordea FI 69 2076 1800 0136 36.  

Jälki-ilmoittautuminen punnituksen loppuun mennessä käteisellä 40 €/kilpailija. 

 

Tapahtuman virallinen valvoja: 

Markku Ilvonen, markku.judo@gmail.com, puh. 0400 537 815. 

 

Tapahtuman tiedustelut: 

Kilpailupäällikkö/seuran puheenjohtaja Antti Torkko, +358 50 545 3576, antti.torkko@tampereenjudo.net. 

 

Lisätietoa tapahtumaan saapumisesta ja kauppakeskuksen palveluista. 

Ideaparkin parkkipaikoilla on vapaa pysäköinti 3 h.  

Saapuminen suorinta reittiä ovelta C, jossa mm. Ideaparkin Apteekki. C-ovelta ohjaus Bläk Boks -areenalle, 

ilmoittautumiseen ja punnitukseen sekä pukuhuonetiloihin ohjaus.  

Kauppakeskuksen liikkeet avautuvat viimeistään klo 10 lauantaisin. Osa liikkeistä aukeaa jo klo 8 ja 9.  

Tarjolla on runsas kattaus ravintoloita ja kahviloita sekä liikkeitä, joissa huoltajat voivat odottaa ja seurata oman 

kilpailijansa otteluita kauppakeskuksen tapahtuma-aukiolla olevalta, isolta screeniltä tai nettilähetyksinä. Osa 

ravintoloista voi edellyttää koronapassia koko aukioloajan. 

Kauppakeskuksessa maskisuositus ja korona-ajan hygieniaohjeet sekä 2 metrin turvavälit.  

Lisätietoa: https://lempaala.ideapark.fi/aukioloajat/ 

Osallistu turvallisesti tapahtumiin ja ostosten tekemiseen Ideaparkissa  
 
- Ideapark on pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan niin suuri, että turvavälit on helppo huomioida väljissä tiloissa.  

- WC-tiloja on useita pitkin kauppakeskusta. Kaikkien näiden tilojen kankaiset käsipyyherullat on vaihdettu 
paperipyyhkeisiin, ja tiloissa on myös automaattiset saippua-annostelijat.  

- Tilojen siivousta ja desinfiointia on tehostettu.  

- Ideaparkin yleisten tilojen kosketuspinnoille on tehty Nanoksi Finland Oy:n toimesta hyväksyttyjen 
standardien mukaisesti tutkittu desinfiointipinnoitus, joka perustuu valokatalyysiin. Nanoksin 
valokatalyysipinnoite takaa korkean hygieniatason ja tuhoaa vähintään 98%:sti käsiteltyjen pintojen virukset 
ja bakteerit. Desinfiointipinnoite tehdään mm. yleisten ja henkilökunnan käytössä oleviin wc- ja 
sosiaalitiloihin, kauppakäytävien penkkeihin, karuselleihin, liukutasojen käsijohteisiin, porraskäytävien 
kaiteisiin ja ovenkahvoihin, ulkokuoren ovenkahvoihin, kosketusnäytöllisiin infotauluihin, Ideapark Sportin 
pukutiloihin, Bläk Boksin katsomoon, lainattaviin luistimiin, kypäröihin ja sählyvälineisiin sekä Ideaparkin 
ostoskärryihin.  

- Asiakkaille suositellaan korttimaksua käteismaksun sijaan.  

- Useiden liikkeiden sekä infopisteen kassoille on asennettu suojavisiirejä.  

 
Tässä linkki Ideaparkin nettisivulle, jossa kerrotaan turvallisesta asioinnista Ideaparkissa 
https://lempaala.ideapark.fi/arjenhankinnatturvallisesti   
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