
Väli-Suomen Junnu Cup 1, 3.2.2018 Jyväskylässä 

Tervetuloa Väli-Suomen Junnu Cupin ensimmäiseen osakilpailuun Jyväskylään. Kilpailuissa omat sarjat 

valko-keltavöisille ja oranssi-vihreävöisille. Kilpailu tarkoitettu ensisijaisesti kilpailu-uraa aloitteleville 

junioreille.  

Mukana on myös ALOITTELEVAT AIKUISET JA U-18 sarja. Sarjaan saavat osallistua aikuiset/U-18, joilla ei ole 

ollenkaan kisakokemusta. 

AIKA: Lauantai 3. helmikuuta 2017 

PAIKKA: Huhtasuon yhtenäiskoulu, Suluntie 18, 40340 

MÄÄRÄ: kisaan otetaan 120 judokaa ilmoittautumisjärjestyksessä 

JÄRJESTÄJÄ: Jigotai ry. Judojaos 

AIKATAULU:  

Punnitus kaikilla 8.30-09.15 (HUOM! Punnitus tapahtuu puku päällä) 

Yhteinen lämmittely  9.30-9.50 

Sääntöjen läpikäynti 9.50-10.00 

Ottelut alkavat 10.15 

OSALLISTUMISOIKEUS 

U-15 (synt. 2004-2005) 

U-13 (synt. 2006-2007) 

U-11 (synt. 2008-2011) 

6. tai 5. kyu (valkoinen tai keltainen vyö) 

4. tai 3. kyu (oranssi tai vihreä vyö) 

Vähän kilpailleet eli korkeintaan 5 otteluvoittoa, muissa kuin Junnu-Cup kilpailuissa. Judopassit tarkistetaan 

punnituksen yhteydessä. Valko-keltavöiset ottelevat keskenään, oranssi-vihreävöiset ottelevat keskenään. 

ALOITTELEVAT AIKUISET JA U-18 ( 6. kyu->) 

Naiset/Tytöt 

Miehet/Pojat 

Ei kisakokemusta 

Sarjat tehdään punnituksen jälkeen 

PAINOLUOKAT:  Mahdollisimman tasainen sarjajako 

OTTELUAIKA: Junnu Cup: 2 min kaikille, 1 min golden score. Aloittelevat aikuiset ja U18: 3min 

OTTELUJÄRJESTELMÄ:  pooli, tuplapooli tai ranskalainen 

 

 



VAKUUTUS:  

Jokaisella kilpailijalla on oltava seurajäsenyyden ja vakuutuksen todistava vahvistus Suomisport-

järjestelmästä. 

Ulkomaalaiset ottelijat, jotka eivät ole Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäseniä ottelevat omalla vastuulla. 

SÄÄNNÖT: Lasten ja nuorten kilpailujen erityissäännöt.  

KILPAILUMAKSU: 20€ junnucup. Mikäli junnu cup kilpailija haluaa osallistua myös Jyväskylä Shiaihin, 

perimme shiai osallistumisesta vain 10€/sarja. Jyväskylä Shiaihin on ilmottauduttava erikseen. Junnu cup 

kilpailija saa osallistua vain yhteen sarjaan Jyväskylä Shiaissa. Ilmottautuminen ja osallistumismaksu 

30.1.2018 mennessä Jyväskylä Jigotai Judo RY:n tilille: FI89 5290 0240 0908 43 HUOM! käytä viitettä 20 

17156  Kuitit on esitettävä punnituksen yhteydessä. Hinnat koskevat myös aloittelevia aikuisia ja U-18 

ILMOITTAUTUMISET: Tiistaihin 30.1.2018 mennessä osoitteessa http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php 

 

KAHVIO: Kisapaikalla Jigotain kahvio, käteismaksu. 

 

Tiedustelut: 

Laura Syrjälä, laurasyrjala7@gmail.com 

 

Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin: 

Kilpailun järjestäjä saa 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 ja videokuvaa saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internet-

sivuilla, livelähetyksenä sekä tiedotusvälineiden internet-sivuilla ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä internet-

sivuilla 

 

http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php

