
  

 

 
 

KUTSU 8.5.2022 
Ideapark Lempäälä 

Sovellettu judo 8.5.2022 klo 10-13.30 

 

JUDON SM-KILPAILUT – SOVELLETTU JUDO 8.5. klo 10-13.30 
 
AIKA: Sunnuntai 8.5.2022 klo 10-13.30  
KILPAILUPAIKKA: Kauppakeskus Ideaparkin Bläk Boks -areena  
OSOITE: Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ  
JÄRJESTÄJÄ: Tampereen Judo ry  
ILMOITTAUTUMINEN: tiistaina 3.5.2022 mennessä Judokisa -järjestelmään 
OSALLISTUMISEN VARMISTAMINEN JA PUNNITUS: Lauantaina 7.5. klo 17.30 alkaen kilpailupaikalla Ideaparkissa 
 

 
 
Tampereen Judo ry järjestää vuoden 2022 SM-kilpailut aikuisille, veteraaneille ja sovelletun judon kilpailijoille yhteistyöstä 
Ideapark Lempäälän, Lempäälän Syokonkan ry:n ja Suomen Judoliiton kanssa. Lauantaina kamppailevat naiset ja miehet eri 
painoluokissa ja sunnuntaina vuorossa on sovelletun judon ja veteraanien eli yli 30-vuotiaiden SM-kilpailut. Iltapäivällä 
jatketaan Mixed Team -joukkuekilpailulla, jossa seurat kamppailevat paremmuudestaan sekajoukkueilla noin klo 14-18. 
 
Ideaparkin ravintolat ja liikkeet palvelevat judoyleisöä erityistarjouksiin ja lipun ostaneet ja kilpailijat saavat hakea info-
pisteeltä maksuttoman P-tunnuksen. Tapahtuman järjestelyissä noudatetaan voimassaolevia viranomaismääräyksiä, 
ohjeistuksia ja suosituksia sekä Suomen Judoliiton voimassa olevia kilpailumääräyksiä. 
 
Hanki liput ennakkoon Tiketistä ja varaa paikkasi kisakatsomoon: https://www.tiketti.fi/tapahtumat 
0600-1-1616 Puhelinpalvelu ma–la 9–19 (1,78 € / min. + pvm) 

Perusliput voi ostaa myös paikan päältä klo 9.00 alkaen. Hinnat 10 e/pv tai 15 e/molemmat päivät (sis. palvelumaksut). Alle 

kouluikäiset lapset pääsevät tapahtumaan maksutta huoltajan mukana.  

Huom! Ideaparkin erikoistarjous tapahtumaan tuleville - Tämän kutsun näyttämällä saat 50% alennuksen yhdestä karting-

ajosta Viihdemaailmassa, kauppakeskuksen 2. kerroksessa. Katso lisätietoa täältä.  

https://www.tiketti.fi/tapahtumat
https://www.viihdekeskusideapark.fi/sisakarting/


  

PAINOLUOKAT JA SARJAT 
 
Sarjat muodostetaan ilmoittautumisen jälkeen ja julkaistaan osal-

listumisen varmistamisen jälkeen. 

 

Ottelujärjestelmä: Pooli, tuplapooli tai ranskalainen 

Osallistumisoikeus  

Judoliiton jäsenseurojen Sporttirekisteriin rekisteröidyillä jäsenillä, 

jotka ovat vähintään 16-vuotiaita. 

Passi ja ID-koodi 

Jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla oltava voimassa oleva 

judopassi ja Judoliiton voimassa oleva lisenssi. 

 

Ilmoittautuminen judokisa-järjestelmässä:  

Ilmoita: nimi, maa, seura, vyöarvo, sukupuoli, syntymävuosi ja sarja. Ilmoittautumiseen tästä linkistä. 

Valmentajailmoittautumiset tällä lomakkeella: http://judolomake.juuduu.fi/lomake/4e6a59314d673d3d 

 
Ilmoittautumismaksu  

Ilmoittautumismaksu 50 € /ottelija/sarja on maksettava tiistaihin 3.5.2022 mennessä Tampereen Judon tilille:  

Nordea FI 69 2076 1800 0136 36.  

 

Punnitus: Lauantaina punnitus Ideaparkissa alla olevan ohjelman mukaan.  

 

 

Tapahtuman virallinen valvoja:  
 
Judoliiton Kilpailu- ja sääntövaliokunta: Tero Rönkkö, +358 44 551 5544, tero.ronkko@judo.fi. 

 

Tapahtuman tiedustelut: 

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

 

Lisätietoa tapahtumaan saapumisesta ja kauppakeskuksen palveluista 

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

 
LA KLO 

 
 

17.30-19.30 Osallistumisen varmistaminen, Ideapark 
17.30-18.30 Epävirallinen punnitus, Ideapark 
18.30-19.30 Virallinen punnitus, Ideapark 
20.30-21.00 Arvonta 
21.30 Ottelukaaviot nettiin 

 
SU KLO  
9.00 Lipunmyynti, ovet ja lämmittelyalueet avautuvat 
10-13.30 Sovelletun judon SM -ottelut (yhdellä tatamilla) 
13.30-14.00 Palkintojen jako  

https://judokisa.fi/continfo/showcontest2/975/
http://judolomake.juuduu.fi/lomake/4e6a59314d673d3d
mailto:antti.torkko@tampereenjudo.net
https://lempaala.ideapark.fi/arjenhankinnatturvallisesti


  

 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT TAMPEREEN ALUEELLA 
https://visittampere.fi/ 

 

 

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, paino-

luokka, 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. 

 

https://visittampere.fi/

