
  

 

 
 

KUTSU 5.3.2023 Nuorten SM-kilpailut 
BläkBoks, Ideapark Lempäälä 

 
Orimattilan Judoseura järjestää vuoden 2023 SM-kilpailut alle 21- ja alle 18-vuotialle nuorille yhteistyöstä Ideapark 

Lempäälän ja Suomen Judoliiton kanssa sunnuntaina 5.3.2023. Maaliskuun SM-tapahtumassa nähdään nuorten 

edustusryhmien parhaimmisto, joista osa ottelee myös aikuisten ikäluokassa. Tapahtuma on merkittävä näyttökilpailu 

vuoden kansainvälisiin tapahtumiin.  

 

Ohjelmassa on huippuotteluiden lisäksi ja huikea valo- ja videoshow, jossa päähuomiossa on judo ja kilpajudokat. 

Ideaparkin ravintolat ja liikkeet palvelevat judoyleisöä erityistarjouksin. Ideaparkin P-alueella on tapahtuman ajan 

maksuton pysäköinti. Bar BläkBoks palvelee yleisöä A-katsomon yläparvella myyden tapas-annoksia, kahvia, virvokkeita 

ja naposteltavaa molempina kilpailupäivinä.  

 

Yleisölippu katsomoon maksaa 15 euroa/päivä. Katsomossa on runsaasti tilaa ja yleisö pääsee nauttimaan 

suomalaisesta huippujudosta koko rahan edestä. Alle 12-vuotiaat pääsevät tapahtumaan maksutta mukaan, joten 

judoseurojen kannattaa huomioida tämä etu ja järjestää vaikka kevätretki tapahtumaan.  

 

Ideaparkin erikoistarjouksia tapahtumaan tuleville - Tämän kutsun näyttämällä saat 50% alennuksen yhdestä karting-

ajosta tai minigolfista Viihdemaailmassa, kauppakeskuksen 2. kerroksessa, samoin Skidiparkista -50%. Katso lisätietoa 

täältä. Superdry tarjoaa -20% yhdestä tuotteesta tätä kutsua näyttämällä. Muusta tapahtumatarjonnasta ja oheisohjel-

masta tietoa myöhemmin. 

 

Tapahtuman järjestelyissä noudatetaan voimassaolevia viranomaismääräyksiä, ohjeistuksia ja suosituksia sekä Suomen 

Judoliiton voimassa olevia kilpailumääräyksiä, jotka löytyvät täältä.  

 

 
Tervetuloa nauttimaan huippujudosta ja show-tunnelmasta Ideaparkin Bläk Boksiin! 

Yhteistyöterveisin Ideapark Lempäälä, Suomen Judoliitto ja Orimattilan Judoseura 

https://www.viihdekeskusideapark.fi/sisakarting/
https://www.viihdekeskusideapark.fi/sisakarting/
https://judo.fi/kilpailut/
https://lempaala.ideapark.fi/
https://judo.fi/
https://www.orimattilanjudo.fi/


  

 

JUDON SM-KILPAILUT – NUORTEN YKSILÖKILPAILUT 5.3.2023 
 
Kilpailun järjestäjä: Suomen Judoliitto ja Orimattilan Judoseura 

Aika: Sunnuntaina 5.3.2023 

Kilpailupaikka: Bläk Box-areena, Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ 

Kilpailupäällikkö: Tero Rönkkö, p. 044 551 5544, judo@orimattilanjudo.fi 

Kilpailun virallinen valvoja: Petri Hakkarainen 

Kisatoimisto: Avoinna kisapaikalla kilpailuiden aikana sekä lauantaina 4.3. klo. 16 -18 

Ilmoittautuminen: Judokisa-palvelun kautta tiistaihin 28.2.2023 mennessä (https://judo-

kisa.fi/continfo/showcontest2/1010/). Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.  

 

Painoluokat: 

Naiset  U21: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Tytöt U18:  -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

 

Miehet  U21: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Pojat  U18:  -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 

Huom! Mikäli kilpailija osallistuu kahteen ikäluokkaan, peritään osallistumismaksu molemmista 

sarjoista. 

 

Otteluajat ja -järjestelmä 

• Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä  

• 2 kilpailijaa - poolin ainoa ottelu 

• 3-5 kilpailijaa – pooli 

• 6-10 kilpailijaa – tuplapooli 

• 11 ja enemmän - ranskalainen kaavio.  

• Valkoinen ja sininen judogi pakollinen. Judogitarkistus ja mittaus ennen otteluita.  

 

Osallistumisoikeus: Osallistumisoikeudet ja muut määräykset kilpailumääräyksissä. Kilpailu - ja 

sääntövaliokunta voi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan. Poikkeuslupaa on haet-

tava 19.2.2023 mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Kilpailuun voivat osallistua 

kaikki Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, joiden jäsenyys on voimassa Suomisport rekis-

terissä. 

 

Ilmoittautumismaksu:  

Ilmoittautumismaksu 50,00 e on maksettava tiistaihin 28.2.2023 mennessä Orimattilan Judo-

seuran tilille OSUUSPANKKI - IBAN FI 76 5308 0750 0050 33. Viestiin kilpailijan nimi ja seura.  

 

Valmentajapassit: Valmentajapassi luovutetaan seuran lähettämille valmentajille. Jos kilpaili-

joita on 1-4, valmentajapasseja luovutetaan 1. jos kilpailijoita on 5-9, passeja luovutetaan 2 

jne. Valmentajien tiedot on toimitettava 28.2.2023 mennessä kilpailusivuilla olevan linkin 

kautta (www.judokisa.fi). 

 

Kilpailuaikataulu: Lauantaina 4.3.2023 kilpailutoimisto avoinna klo 16:00-18:00 ja sunnun-

taina 08:00 -15:00.        

 

 

 

 

 

 

 

 

https://judokisa.fi/continfo/showcontest2/1010/)
https://judokisa.fi/continfo/showcontest2/1010/)
http://judolomake.juuduu.fi/lomake/4e446b774d773d3d
http://www.judokisa.fi/


  

NUORET - JUDON SM-KILPAILUJEN OHJELMA 

 

 
Osallistumisen vahvistaminen: 

Kilpailutoimistoon lauantaina 4.3.2023 klo 16:00 - 18:00 tai puhelimitse (numero julkaistaan 

myöhemmin kilpailusivuilla: judo.fi/kilpailut.) 

 

Punnitus:  

• Lauantaina 4.3.2023 klo 16:00 - 18:00 tai sunnuntaina 08:00-08:30.  

• Epävirallinen punnitus lauantaina klo 16:00 - 17:00 kisapaikalla 

• Virallinen punnitus lauantaina klo 17:00 - 18:00 ja sunnuntaina 08:00-8:30 kilpailupai-

kalla 

 

Painoluokan vaihtaminen on tehtävä viimeistään osallistumisen vahvistamisen yhteydessä , ei 

mahdollista enää punnituksessa. Huom! Mikäli kilpailija osallistuu aikuisten SM-kilpailuihin 

4.3., hyväksytään perjantain 3.3. punnitustulos myös sunnuntain kilpailuun samassa painoluo-

kassa.  

 

Arvonta: Lauantaina klo 20:00 kilpailupaikalla. Arvonta suoritetaan LIVE -lähetyksenä. 

 

Sunnuntai 5.3.2023 Bläk Box -areena, Ideapark, Lempäälä 

 

09:00    Kisapaikka ja lipunmyynti aukeaa yleisölle 

09:15    Osa kilpailijoista arvotaan sääntöjen mukaiseen tarkistuspunnitukseen 

10:00    Kilpailupäivän avaus 

10:15    U21 alku- ja mitaliottelut ja palkintojen jako, jonka jälkeen 

              U18 alkuottelut, mitaliottelut ja palkintojenjako.  

 

Tarkempi aikataulu täsmentyy, kun ilmoittautuminen päättyy 28.2.2023.  

 

Liput: Yleisön on mahdollisuus ostaa 15 euron päivälippuja katsomoon kilpailupaikan ovelta.  

Alle 12-vuotiaat maksutta katsomoon. 

 

Pysäköinti: Kilpailijoita ja katsojia kehotetaan noudattamaan alueella olevia pysäköintiopasteita 

sekä avustavan henkilökunnan ohjeita.  SM-kilpailupäivän aikana pysäköinti on maksuton koko 

päivän.  Katso saapumisohjeet: https://lempaala.ideapark.fi/saapuminen-ideaparkiin/ 

 

Suostumus tulosten ja tapahtumamateriaalien julkaisuun 

Kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:   

• Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry. saavat julkaista kilpailun osallistujalistan ja 

tulokset kilpailujulkaisussa, internetissä sekä tiedotusvälineille lähettävässä tiedot-

teessa.  

• Internetissä julkaistavissa tuloksissa ja osallistujalistoissa main itaan kilpailijan etunimi, 

sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura sekä sijoitus 

kilpailussa.  

• Kilpailusta otettuja kuvia ja videoita saa julkaista kilpailun järjestäjän, Suomen Judolii-

ton, tiedotusvälineiden sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvien toimijoiden julkaisuissa, 

kuten judoseurojen, Olympiakomitean, Ideaparkin ja muiden kumppaneiden toimesta.  

 

Majoitusvaihtoehtoja 

 

Majoitus Varalassa, mikäli varaukset 12.2.2023 mennessä 69 €/vrk / 1hh, 89 €/vrk / 2hh, sis. aamu-

pala koodilla: JUDOSM2023. Kysy ryhmämajoitushintoja vähintään 10 henkilölle.   

Yhteys myyntiin: puh. 03 263 1111 tai info@varala.fi.   

 

Muut majoituskohteet: https://visittampere.fi/majoitus/     

 

 

______________            Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin         _______________________ 

https://lempaala.ideapark.fi/saapuminen-ideaparkiin/
https://visittampere.fi/majoitus/

