
KILPAILUKUTSU 
 

JUDON LÄNSI-SUOMEN AVOIMET 
ALUEMESTARUUSKILPAILUT 28.2.2015 

 
 
Järjestäjä:  Lappajärven Veikot ry/judojaosto 

Paikka:  Vimpelin liikuntahalli, Opintie  29 62800 VIMPELI 

Aika:  Lauantaina 28.2.2015: punnitus klo 8.00 - 9.30, ottelut 11.00 - 
  
Sarjat ja painoluokat: E-tytöt (05 ja myöh. synt.) -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
  D-tytöt (03-04 synt.) -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
  C-tytöt (01–02 synt.) -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kg 
  B-tytöt (98-00 synt.) -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
  Naiset (97 ja aik. synt.) -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg, avoin 
 

E-pojat (05 ja myöh. synt.) -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
  D-pojat (03-04 synt.) -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
  C-pojat (01–02 synt.) -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66,+66kg  
  B-pojat (98–00 synt.) -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
  Miehet (97 ja aik. synt.) -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg, avoin 
 

Sarjan sisällä painoluokkia voidaan yhdistää. 
 
Vyöarvo: Vähintään 5 kyu, judopassi, Judo free card ja maksukuitti esitettävä 

punnituksen yhteydessä. 
 
Ottelusäännöt: E-junioreilla on kilpailumääräyksien mukaiset erityissäännöt! 
  Käytössä normaalit rajasäännöt, vaikka tatamit ovat ”vanhaa mallia”. 
 
Ottelujärjestelmät Ranskalainen, tuplapooli tai pooli; miehet ja naiset 4 min, B-nuoret 4 min, 
ja otteluajat: C-nuoret 3 min, D- ja E-nuoret 2 min. Golden score päättyy pisteeseen, paitsi 

D- ja E-nuorissa 1 min.  
 
Ilmoittautuminen: 24.2.2015 mennessä www.judoshiai.fi. Yhdellä maksulla voi osallistua 

enintään kahteen sarjaa, aikuisissa oma painosarja ja avoin. Molempiin 
sarjoihin tulee ilmoittautua ennen ilmoittautumisajan umpeutumista.  

 
Osallistumismaksu: 25 euroa/osanottaja. Maksettava viimeistään 25.2.2015 tilille Lappajärven 

Veikot/judojaosto POP Lappajärvi FI40 4746 1020 0132 22 
 

Tiedustelut:  Antti Hanhikoski 040-5167130 ja Loviisa Anttila 040-7567654  
 
Saapuminen junalla: Kyyditys Seinäjoen juna-asemalta perjantaina majoitus junilta  IC55 etelästä 

ja IC58 pohjoisesta. Lauantaina kuljetus junille pendolino 53 pohjoiseen ja 
pendolino 56 etelään. Kuljetus 5/10 euroa juniori/aikuinen (yhteen suuntaan). 
Kuljetuksiin ilmoittauduttava etukäteen 25.2. mennessä juuso.kujala@japo.fi) 



 
Majoitus:  Pitkämatkalaisille edullisia mökkejä sekä perhemajoitusta. Mökeiltä ja 

hotelleista järjestetään kuljetus kisapaikalle tarvittaessa. (Tiedustelut 
mökeistä/perhemajoituksesta ja kuljetuksessa juuso.kujala@japo.fi 25.2.2015 
mennessä.) 

  
Paikallisia hotelleja ovat esim. Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi, 06-5615000 ja 
Hotelli-ravintola Alvariini, Alajärvi, 06-5576688 

 
Ruokailut: Kilpailupaikalta on ostettavissa puuroaamiainen ja lounas sekä kahvia. 
 

   
TERVETULOA! 
 
 
 


