
  

 
 

HYVÄN MIELEN KESÄKISA IDEAPARKISSA 12.6.2022 
 

Tervetuloa hyvän mielen judokisaan Lempäälän Ideaparkiin kesäisenä sunnuntaina 

12.6.2022 

Tapahtuma on tarkoitettu samalla koko perheen yhteiseksi judopäiväksi, jossa kaikki osallistujat 

palkitaan perhelipulla Ideaparkin sisähuvipuisto Skidiparkkiin. Lisäksi mitaleille kamppailleet judokat 

palkitaan tavarapalkinnoin. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan myös 150 euron arvoinen 

lahjakortti, jonka voi hyödyntää Ideaparkin liikkeissä. Judoseura järjestää päivän aikana lajikokeiluja 

niin judovanhemmille kuin kauppakeskuksen vieraille.  

Kesäkisassa järjestetään sarjat kaikille kilpailijoille aloittelevista aikuisiin ja lapsista veteraaneihin. 

Kilpailut otellaan kahdella 7m x 7 m ottelualueella. Kilpailijoilta peritään 20 euron osallistumismaksu. 

Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy.  

 
1. Aika  12.6.2022 klo 11.00 alkaen 
2. Paikka  Ideapark, Bläk Boks -areena. Ideaparkinkatu 6. Lempäälä   
3. Järjestäjä  Lempäälän Syokonkan Judo 
  
4. Punnitus ja aikataulu  U9 ja U11: 9.30-10.00 (yhteislämmittely klo 10.00 alkaen) 

U13: 10.30-11.00 
U15: 11.30-12.00 

 U18: 12.30-13.00 
Aikuiset ja veteraanit: 12.30-13.00 
Punnituspaikka: Bläk Boksin pukuhuoneissa 

 

5. Otteluaikataulu Sarja kerrallaan klo 11.00 alkaen. Palkintojen jako sarjan päättyessä. 
 
 

Kilpailukutsu 12.5.2022 



  

 
 
6. Ikäluokkakohtaiset otteluajat 
 

U9 ja U11: 2 min 
U13: 3 min 
U15: 3 min 
U18 ja aikuiset 4 min 
Veteraanit 3 min 

 
7. Sarjat ja painoluokat 

 
Veteraanit, yli 30-vuotiaat 
Naiset, painoluokat -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
Miehet, painoluokat: -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Veteraanien kilpailuissa käytetään lisäksi IJF:n määrittelemää ikäjaottelua. 
Ikäluokissa M7, M8 ja M9 kuristukset on kielletty. 

  
  Naiset 

Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
Miehet 
Painoluokat: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 
Alle 18-vuotiaat (U18) Kilpailuvuonna 15, 16 tai 17 vuotta täyttävät 
Tytöt Painoluokat: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Pojat Painoluokat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
 
Alle 15-vuotiaat Kilpailuvuonna 13 tai 14 vuotta täyttävät 
Tytöt Painoluokat: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Pojat Painoluokat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
Ikäluokassa kuristukset ja käsilukot on kielletty.  
 
Alle 13-vuotiaat (U13) 
Tytöt, painoluokat: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
Pojat, painoluokat: Painoluokat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
Kilpailuvuonna 11 tai 12 vuotta täyttävät. Ikäluokassa kuristukset  
ja käsilukot on kielletty.  

 
Tytöt ja pojat alle 11 vuotta (U11) 
Kilpailuvuonna 10 tai 9 vuotta täyttävät. 
Painoluokat määritellään punnituksessa. Ottelijoiden painoero on enintään 20 %.  

 
Tytöt ja pojat alle 9 vuotta (U9) 

 
Kilpailuvuonna 8 tai 7 vuotta täyttävät. 
Ikäluokassa on kuristukset ja käsilukot kielletty ja lisäksi noudatetaan ikäluokalle 
sovellettuja ottelusääntöjä. Painoluokat määritellä punnituksessa. Ottelijoiden 
painoero on enintään 20 %. 

 
Huom! Osanottajien suostumuksella painoluokkia voidaan yhdistää osanottajien 
vähyyden vuoksi. 



  

 
8. Osallistumisehdot (vyöarvo ja ikä) 

Valkoisesta vyöstä alkaen. Ikäluokat määritelty edellä. 
Osallistujan on osoitettava Suomisport-rekisteröintinsä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Osallistumisoikeus tarkistetaan Judoliiton jäsenseurojen jäseniltä 
SuomiSport-rekisteristä ja ulkomaisten seurojen jäseniltä judopassista 
 

 
9. Kilpailujärjestelmä  

Kaksi osallistujaa: paras kolmesta. 
Viisi osallistujaa tai vähemmän: Pooli 
6-10 osallistujaa: tuplapooli 
Enemmän kuin kymmenen osallistujaa: täysikeräily (full repechage) 

 
 
10. Ilmoittautumismaksu 

Ilmoittautumismaksu on 20 € ja se maksetaan Lempäälän Syokonkanin tilille:  
FI30 4108 0011 3563 11. Maksettava 11.6.2021 mennessä.  
Maksun viitteeseen kilpailijan nimi ja seura. Kuitti maksetusta 
kilpailumaksusta mukaan kilpailupaikalle. 

 
11. Ilmoittautuminen  Ensisijaisesti: Judoliiton Judokisa -järjestelmään:  

Sitova ilmoittautuminen 7.6.2022 mennessä, jonka jälkeen kilpailumaksua ei 
palautetta. 

 
12. Kilpailupäällikkö Veli-Matti Karinkanta 040-1508113, syokonkanjudo@gmail.com 
 
13. Kilpailun virallinen valvoja 

Kilpailu- ja sääntövaliokunnan nimeämä virallinen valvoja, joka ilmoitetaan 
lähempänä tapahtumaa.  

 
14. Palkinnot  Jokainen osallistuja palkitaan perhelipulla Ideaparkin sisähuvipuisto Skidiparkkiin 

1-3. sijoittuneet palkitaan lisäksi tavarapalkinnoin. 
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 150 € arvoinen lahjakortti Ideaparkin 
liikkeisiin. 

 
15. Lisätiedot  Ideaparkin ravintolat tarjoavat ruokaa 12.6. klo 18 saakka. Maksuton pysäköinti. 
  Judoliiton kilpailumääräykset löytyvät osoitteesta: https://judo.fi/kilpailut/ 
 
 
 
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 sekä Ideaparkin viestinnässä. 

https://judo.fi/kilpailut/

