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U18 ja U21 Judon SM-joukkuekilpailukutsu 11.2.2018

Järjestäjä
Tikkurilan Judokat, Vantaa ja Suomen Judoliitto, Helsinki

Kilpailuaika ja -paikka 11.2.2018
Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Majoitus ja kisatoimisto
Hotelli Tikkurila, Trio Sport Center, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Kilpailupäällikkö Juha Turunen puh. 0400 509 783 juha.turunen@tikkurilanjudokat.fi
Kisatoimisto avoinna perjantaina 9.2.2018 klo 16.30 – 20.00 sekä
lauantaina 10.2.2018 klo 16.30 – 18.00.

Majoitus
Varaa majoitus viimeistään 26.1.2018. Katso erillinen kisapakettitarjous

https://www.tikkurilanjudokat.fi/nuorten-sm-2018/

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu
https://www.tikkurilanjudokat.fi/nuorten-sm-2018/, maanantaihin 29.1.2018 mennessä.
Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, painoluokka ja seura sekä
ilmoittajan yhteystiedot. Koko joukkue ilmoitetaan varamiehineen. Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu
kokonaisuudessaan on maksettu.
Ilmoittautumismaksu, 120 euroa maksetaan maanantaihin 29.1.2018 mennessä Tikkurilan judokat ry:n
tilille: FI08 1220 3000 2003 33, viestiin joukkueen nimi.

Kilpailuaikataulu
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Lauantai 10.2.2018 Kilpailutoimisto sijaitsee Hotelli Tikkurilan ala-aulassa.
Epävirallinen punnitus klo 17.00–17.30.
Virallinen punnitus sunnuntain otteluihin klo 18.00 – 18.30.
Perjantaina tehty yksilökisan punnitus kelpaa sunnuntain joukkuekisassa.
Arvonta sunnuntain otteluihin klo 19.00
Arvontahenkilöiden lisäksi arvonnassa saa olla läsnä yksi edustaja jokaisesta osallistuvasta seurasta.

Sunnuntai 11.2.2018 Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Ottelut alkavat sunnuntaina klo 10.00.
Finaalit alkavat heti alkuottelujen päätyttyä.

Joukkueiden muodostamissäännöt
Yhdessä joukkueessa tulee olla vähintään kolme kilpailijaa. Joukkueessa voi olla varajäseniä
korkeintaan yhtä monta kuin varsinaista joukkueen jäsentä. Yksittäinen kilpailija saa osallistua
vain yhteen joukkueeseen.
Nuorten joukkueeseen voivat kuulua U18- ja U21-ikäluokkien kilpailijat. Nuorten joukkueet ovat
sekajoukkueita, joihin kuuluu sekä miehiä, että naisia. Joukkueiden muodostamisessa
noudatetaan liiton kilpailumääräyksissä olevia ikä- ja vyöarvorajoituksia.

Joukkueiden ilmoittaminen ja osallistumisen varmistus
Joukkueet on ilmoitettava kilpailuun kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Kilpailuihin on ilmoittauduttava kirjallisesti tai järjestäjän ilmoittamassa internetosoitteessa, ellei
kutsussa toisin mainita.
Jokaisen joukkueen osallistuminen ja kokoonpano tulee varmistaa kilpailun järjestäjälle
kilpailukutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti ennen kilpailun alkamista.
Valmentajat:
Valmentajakortti luovutetaan seuran ilmoittamille valmentajille, jos kilpailijoita on 1-3 valmentajapasseja
luovutetaan 1, jos kilpailijoita on 4-6 passeja luovutetaan 2 jne. Valmentajien tiedot 29.1.2018 mennessä.

Seurajoukkueet
Seurajoukkue saa käyttää yhtä (1) seuran ulkopuolista lainajäsentä joka tulee ilmoittaa kilpailun
järjestäjälle etukäteen kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Lainajäsenen

Joukkuekilpailukutsu

9.1.2018

ottelemiseen täytyy saada lupa hänen omalta seuraltaan. Lupa voidaan antaa kirjallisesti tai
sähköpostilla.

Oppilaitosjoukkueet ja alueelliset joukkueet
Oppilaitosjoukkueita ja alueellisia joukkueita voidaan muodostaa vain kilpailu- ja
sääntövaliokunnan poikkeusluvalla.
Oppilaitosjoukkueen voi muodostaa esimerkiksi urheilulukion, urheiluakatemian tai
Puolustusvoimien Urheilukoulun judokoista. Oppilaitosjoukkueen jäsenten valinnasta vastaa
oppilaitoksen valmennuksesta vastaava henkilö.
Alueyhdistykset tai vastaavat seurayhteisöt voivat muodostaa alueellisia joukkueita.

Painoluokat
NUORET U18/U21, MIEHET: -60, -66, -81, +81 kg
NUORET U18/U21, NAISET: -57, +57 kg
Kilpailija voi otella painonsa edellyttämässä painoluokassa tai yhtä painoluokkaa ylemmässä
painoluokassa. Painoluokkaa voi vaihtaa edellä mainituissa rajoissa vapaasti kilpailun aikana.
Mikäli joukkuekilpailu käydään samana viikonloppuna henkilökohtaisten SM-kilpailujen aikana,
käy henkilökohtaisten kilpailujen punnitus myös joukkuekilpailuissa. Jos joukkuekilpailuun
osallistuu kilpailijoita, jotka eivät osallistu henkilökohtaiseen kisaan, voivat he käydä
punnituksessa henkilökohtaisen kilpailun punnituksen yhteydessä tai joukkuekilpailupäivänä
järjestettävässä punnituksessa.
Ikä- ja vyöarvorajoitukset
Joukkuekilpailuun voivat osallistua kilpailijat, jotka sääntöjen mukaan voivat osallistua kyseisen
vuoden henkilökohtaiseen SM-kilpailuun. Kilpailu- ja sääntövaliokunta voi myöntää
hakemuksesta poikkeusluvan.

Ottelujärjestelmä
Jos joukkueita on 2-5, ottelujärjestelmä on pooli. Jos joukkueita on 6-10, ottelujärjestelmä on
tuplapooli, jossa alkupoolien voittajat kohtaavat finaalissa ja alkupoolien toiseksi sijoittuneet
pronssiottelussa. Jos joukkueita on 11 tai enemmän, ottelujärjestelmä on ranskalainen kaavio ja
kilpailussa jaetaan kaksi pronssimitalia. Arvonta suoritetaan kilpailun juryn toimesta. Kilpailussa
käytetään kansainvälisiä otteluaikoja. Kilpailussa käytetään valkoista ja sinistä judopukua.
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Otteluun saapuminen
Ennen jokaista ottelua joukkueen johtajan on esitettävä joukkueen kokoonpano kyseisessä
ottelussa kilpailun järjestäjälle. Joukkueella on mahdollisuus vaihtaa joukkueen varsinaisia
jäseniä joukkueen varajäseniin ennen joukkueen kokoonpanon ilmoittamista.
Jokaisen kilpailijan, joka on osallistunut joukkueottelun aloittavaan yhteiskumarrukseen, on
saavuttava ottelemaan. Poikkeuksena tähän on lääketieteellisin perustein tapahtunut ottelun
keskeyttäminen, jonka kilpailun lääkäri vahvistaa. Mikäli kilpailija ei saavu omaan otteluunsa
ottelemaan, joukkue häviää joukkueottelun diskaamisella. Mikäli joukkue ei saavu
joukkueottelun aloittavaan yhteiskumarrukseen, julistetaan toinen joukkue voittajaksi.
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 yksittäisten otteluiden suorituspisteet yhteen ja
enemmän suorituspisteitä saanut joukkue on voittaja.
Pisteitä annetaan seuraavasti voimassa olevien ottelusääntöjen mukaisesti:
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.
TERVETULOA!
Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien julkaiseminen
internetissä ja muussa mediassa on mahdollista
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin:
– Kilpailun järjestäjä saa halutessaan julkaista kilpailun osallistujalistan internetissä.
– Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.
– Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille
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lähetettävässä tiedotteessa.
– Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi,
sukunimi, ikäluokka, painoluokka, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.
Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton Internet-sivuilla sekä
tiedotusvälineiden Internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä Internet-sivuilla.

