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LIITE 3. Joukkue SM-kilpailut
Joukkueiden muodostamissäännöt
Yhdessä joukkueessa tulee olla 4-6 kilpailijaa. Joukkueessa voi olla varajäseniä korkeintaan
yhtä monta kuin varsinaista joukkueen jäsentä. Yksittäinen kilpailija saa osallistua vain
yhteen joukkueeseen. Mikäli joukkueen määrä vähenee alle neljään kilpailijaan, joutuu
joukkue luovuttamaan. Luovuttaminen ja mahdollinen sijoitus määräytyy kuten
yksilökilpailuissa.
Joukkue SM-kilpailut järjestetään aikuisille ja nuorille. Nuorten joukkuekilpailuissa voivat
otella U18- ja U21-ikäluokkien kilpailijat. Joukkueet ovat sekajoukkueita, joihin kuuluu sekä
miehiä että naisia. Joukkueiden muodostamisessa noudatetaan Liiton kilpailumääräyksissä
olevia ikä- ja vyöarvorajoituksia.

Joukkueiden ilmoittaminen ja osallistumisen vahvistus
Joukkueet on ilmoitettava kilpailuun kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Kilpailuihin on ilmoittauduttava kirjallisesti tai järjestäjän ilmoittamassa internet-osoitteessa,
ellei kutsussa toisin mainita.
Joukkueen osallistuminen ja kokoonpano tulee vahvistaa kilpailun järjestäjälle
kilpailukutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti ennen kilpailujen alkamista.

Seurajoukkueet
Seurajoukkue saa käyttää kahta seuran ulkopuolista lainajäsentä, joka tulee ilmoittaa
kilpailujärjestäjälle kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Lainajäsenen
ottelemiseen täytyy saada lupa hänen omalta seuraltaan. Lupa tulee esittää
kilpailupäällikölle.

Oppilaitosjoukkueet ja alueelliset joukkueet
Oppilaitosjoukkue voi muodostua esimerkiksi urheilulukion, urheiluakatemian tai
Puolustusvoimien Urheilukoulun judokoista. Oppilaitosjoukkueen jäsenten valinnasta vastaa
oppilaitoksen valmennuksesta vastaava henkilö.
Alueellisen joukkueen kaikilla jäsenillä tulee olla esitettyyn alueeseen selvä sidos, kuten
asuinpaikka.
Oppilaitos- ja alueellisen joukkueen osallistumisoikeuden hyväksyy hakemuksesta kilpailuja sääntövaliokunta. Joukkueessa ei voi olla lainajäsentä.

Painoluokat
Aikuisten sekajoukkueessa otellaan seuraavat painoluokat:
MIEHET: -73, -90, +90 kg
NAISET: -57, -70, +70 kg
Nuorten ikäluokkien sekajoukkueessa otellaan seuraavat painoluokat:
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U18/U21-MIEHET: -66, -81, +81 kg
U18/U21-NAISET: -57, -63, +63 kg
Kilpailija voi otella painonsa edellyttämässä painoluokassa tai yhtä painoluokkaa
ylemmässä painoluokassa. Painoluokkaa voi vaihtaa edellä mainituissa rajoissa vapaasti
kilpailun aikana.
Mikäli joukkuekilpailut käydään samana viikonloppuna SM-kilpailujen kanssa,
yksilökilpailujen punnitus riittää myös joukkuekilpailuissa. Mikäli joukkuekilpailuihin
osallistuu kilpailijoita, jotka eivät osallistu yksilökilpailuihin, he voivat käydä punnituksessa
yksilökilpailujen punnituksen yhteydessä tai joukkuekilpailuja varten järjestettävässä
punnituksessa. Mikäli joukkuekilpailut järjestetään eri viikonloppuna kuin SM-kilpailut,
joukkuekilpailuiden punnitus järjestetään sekä edellisenä iltana että kilpailupäivän aamuna.

Ikä- ja vyöarvorajoitukset
Joukkuekilpailuun voivat osallistua kilpailijat, jotka sääntöjen mukaan voivat osallistua
kyseisen vuoden SM-kilpailuihin. Kilpailu- ja sääntövaliokunta voi myöntää hakemuksesta
poikkeusluvan.

Ottelujärjestelmä
Mikäli joukkueita on 2-5, ottelujärjestelmä on pooli. Mikäli joukkueita on 6-10,
ottelujärjestelmä on tuplapooli, jossa otellaan myös pronssiottelu. Jos joukkueita on 11 tai
enemmän, ottelujärjestelmä on ranskalainen kaavio ja kilpailussa jaetaan kaksi
pronssimitalia. Arvonta suoritetaan kilpailun juryn toimesta. Edellisen vuoden neljä parasta
joukkuetta sijoitetaan.
Kilpailussa käytetään kansainvälisiä otteluaikoja. Kilpailussa käytetään valkoista ja sinistä
judopukua. Kaikki painoluokat otellaan loppuun asti, vaikka joukkueen tulos selviäisi jo
aiemmin. Ennen kilpailuiden alkua ottelun aloittava painoluokka arvotaan, jonka jälkeen
edetään painoluokissa ylöspäin siten, että miesten ja naisten painoluokkia otellaan
vuorotellen.

Otteluun saapuminen
Joukkueen johtajan on ennen jokaista ottelua esitettävä kilpailujärjestäjälle joukkueen
kokoonpano kyseisessä ottelussa. Joukkue voi vaihtaa joukkueen varsinaisia jäseniä
varajäseniin ennen joukkueen kokoonpanon ilmoittamista. Mikäli joukkueella on asettaa
ottelija painoluokkaan, on ottelijan oteltava.
Muilta osin noudatetaan voimassa olevia IJF:n joukkuekilpailun sääntöjä.

Otteluiden voittaminen
Kahden joukkueen välisen joukkueottelun voittava joukkue määräytyy seuraavin perustein:
1. Joukkueottelussa voitettujen otteluiden eli otteluvoittojen määrä.
2. Jos otteluvoittojen määrä on tasan, lasketaan otteluiden voittopisteet yhteen ja
enemmän voittopisteitä saanut joukkue on voittaja.
Pisteitä annetaan seuraavasti voimassa olevien ottelusääntöjen mukaisesti:
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a. Ippon-voitto / Fusen Gachi / Kiken Gachi 10 pistettä
b. Waza-ari 1 piste.
Samat pisteet annetaan, vaikka suorituspisteet olisi saavutettu varsinaisella otteluajalla
tai Golden Score -jatkoajalla.
3. Jos yksittäisten otteluiden suorituspisteet ovat joukkueiden kesken tasan, arvotaan
satunnaisesti yksi ottelupari (joissa molemmilla joukkueilla on edustaja), jotka ottelevat
Golden Score -ottelun, jossa ensimmäinen pistesuoritus määrää voittajajoukkueen.
Joukkue ei saa vaihtaa edustajaa uusintaotteluun.

Mikäli ottelujärjestelmänä on Pooli tai tuplapooli, määräytyy joukkueiden
järjestys seuraavasti:
1. Voitettujen joukkueotteluiden määrä.
2. Jos voitettujen joukkueotteluiden määrä on tasan, ratkaisee joukkueiden kaikissa
voittamissaan otteluissaan (pl. mahdolliset uusintaottelut) yhteenlaskettuna saavuttamat
voittopisteet.
3. Jos voitettujen joukkueotteluiden ja voittopisteiden määrä on tasan, ratkaisee keskinäinen
ottelu. Keskinäisen ottelun voittaja valitaan voittajaksi.
4. Jos voitettujen joukkueotteluiden määrä sekä voittopisteet ovat tasan ja keskinäinen
vertailu ei ole mahdollista voittojen mennessä ”ristiin”, otellaan yksi uusintaottelu vertailussa
mukana olevien joukkueiden kesken. Oteltava painoluokka arvotaan niistä painoluokista,
joissa vertailussa mukana olevissa joukkueissa on ottelija. Ennen otteluita tulee tehdä uusi
arvonta cup-kaavioon. Jos vertailussa on mukana esimerkiksi kolme joukkuetta, kaksi
joukkueen ottelijaa ottelevat keskenään ja tämän ottelun voittaja ottelee kolmannen
joukkueen ottelijaa vastaan. Voittaja tästä ottelusta valitaan voittajaksi.
Pisteitä pooli- ja tuplapoolijärjestelmässä annetaan seuraavasti voimassa olevien
ottelusääntöjen mukaisesti:
c. Ippon-voitto / Fusen Gachi / Kiken Gachi 10 pistettä
d. Waza-ari 1 piste.
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