
 

Kilpailukutsu              SEIBUKAN SHIAI 28.10.2017  KURIKKA 
 
Järjestäjä:  Kurikan Seibukan ry. 
Paikka:  Kurikan Monnari Keskuspuistikko 33, 61300 Kurikka 

Aika: Lauantaina 28.10.2017  Punnitus: klo 08.15 – 09.30   

Kilpailut alkavat:  klo 11.00 
Vyöarvo ja osallistumisoikeus: Vähintään 5 kyu. Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n  

ja NJU:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet. 

Huomio! Punnituksessa judopassi esitetään.  Judoliiton jäsenvakuutus pitää olla 

todennettavissa. (Todentaminen Suomisportin sovelluksella tai muulla tavalla esim. 

valokuva ”Suomisportin Seurajäsenyys sivusta” /jäsenmaksu kuittista.)  

 

Ikä-ja painoluokat: P11  (pojat s.2007-2010) -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 

T11  (tytöt s.2007 -2010) -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 

P13 (pojat s.2005-2006) -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 

  T13 (tytöt s.2005-2006) -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 

  P15 (pojat s.2003-2004) -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 

  T15 (tytöt,s.2003-2004) -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

  P18 (pojat s.2000-2002) -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 

  T18 (tytöt s.2000-2002) -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

  M (miehet s.1999 tai aik.)  -60, -66, -73, -81, -90, -100, + 100 kg 

  N (naiset s.1999 tai aik.)  -48, -52, -57, -63, -70, -78,  +78 kg 

  VM (veteraanit miehet s.1982 tai aik.)  -70, -80, -90, +90 kg   

T21/P21 (tytöt/pojat s.1997-1999) ei omaa sarjaa → ottelevat aikuisten sarjassa (M/N) 

 

Otteluajat:  T11/P11 ja T13/P13 2 min   T15/P15 ja VM 3 min    T18/P18, N ja M 4 min  
Säännöt:  Kuristukset ja käsilukot on sallittu T18/P18 , M/N ja VM –ikäluokissa. 

  Ikäluokassa T11/P11 käytetään kyseisen sarjan omia erityissääntöjä. 

Ottelualueet:  Ottelut käydään kahdella tatamilla. Ottelualueen koko 7m x7m. 

Ottelujärjestelmä: Pooli, kaksoispooli tai ranskalainen (Käytössä JudoShiai –ohjelmisto)  

   1-5 ottelijaa → pooli, 6-10 ottelijaa → tuplapooli, väh. 11 ottelijaa → ranskalainen 

  Huom! Jos on kaksi ottelijaa sarjassa, silloin ”paras kolmesta” –järjestelmä. 

Palkintojen jako: Palkintojen jaot (paikka kahviotilan aula), jokaisen ikäluokan päätyttyä.  

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 24.10.2017         http://judoshiai.judoliitto.fi/ 

Kilpailija voi yhdellä ilmoittautumismaksulla osallistua kahteen eri 

ikäluokkaan/painoluokkaan. Kilpailija voi osallistua maksimissaan koko kisassa 
kahteen eri ikäluokkaan/painoluokkaan. (Esim. P15-50 ja P18-50 tai P15-50 ja P15-55 

(ei P15-50, P15-55 ja P18-50)   
Nuori kilpailija voi osallistua valmentajansa luvalla yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan. 

Kisojen ilmoittautumislomake sulkeutuu 220 ilmoittautuneen osallistujan jälkeen. 

Ilmoittautumismaksu: 25,00 €/kilpailija, Kurikan Seibukan ry:n tilille / POP Kurikka 

  Tili  FI38 4726 1020 1461 58 (ke) 25.10.2017 mennessä. 

- Maksettaessa mainittava seuran nimi ja kilpailijoiden määrä 

Jälki-ilmoittautuminen: Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen voi vielä ilmoittautua kaksinkertaista  

maksua vastaan (2 x 25 € = 50 €) punnituksen päättymiseen saakka. 

Majoitus:  Hotelli Kurikka   www.hotelkurikka.fi/ tai Hotelli HiljaHelena http://www.hiljahelena.fi/ 

Kisapaikassa monitoimikeskuksen kahvila on auki aamusta asti, klo 8.30 alkaen. 

 

Tiedustelut:  Harri Niemenmaa   050-4633752 harri.niemenmaa@kauhajoki.fi   

Seuran kotisivu: www.seibukan.fi (sivuilta löytyy ilmoittautuneet ja aikataulut) 
 

Kilpailun tulosten, osallistujalistan ja kilpailusta otettujen kuvien/videoiden julkaiseminen internetissä ja muussa mediassa:  
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 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/videoita saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton 

internet -sivuilla sekä tiedotusvälineiden internetsivuilla ja liikuntaan ja uheiluun liittyvillä internet sivuilla.  

Livevideo 

Kilpailuista on tarjolla 

molemmista 

tatameista livevideota. 

www.judovideo.fi 

Kisan jälkeen 

myöhemmin videot 

löytyvät Youtubesta. 
 

Livetulokset ja valmentajanäyttö käytössä! 

 

Viime vuonna tässä 

kisassa oli mukana 

139 osallistujaa! 
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