
 

   

   

   

 

               Hontai Judo ry järjestää   

         Alempien vöiden 
        Mestaruuskilpailut  

                Sunnuntaina  13.3.2016  

Hakunilan koulu, Hiirakkotie, Vantaan Hakunila 
 
Aikataulu  
Tytöt alle 13 v ja Pojat alle 15 v.  Punnitus: klo 8.00 – 9.00      Ottelut: klo 10.00 - …  
Naiset yli 13 v ja Miehet yli 15 v.  Punnitus klo 10.15 – 11.00   Ottelut: klo 12.00 - …  
 
Osallistumisoikeus  
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto ry:n jäsenseurojen jäsenet, joiden vyöarvo on 
vähintään 5 kyu  ja enintään 4 kyu . Kuristusten ja käsilukkojen käyttö otteluissa on kielletty.  

Kaikilla kilpailijoilla tulee olla SJuL:n judopassi sekä voimassa oleva Judo Free Card. Nämä 
tarkistetaan punnituksen yhteydessä. Osallistua voi vain syntymävuottaan vastaavaan ikäluokkaan! 

Osallistujamäärän rajoitus:  
Kisojen ilmoittautumislomake sulkeutuu 320 ilmoittautuneen osallistujan jälkeen! 

Paino- ja ikäluokat  
- Pojat alle 15 v (synt. -02 tai myöh):       -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
- Miehet yli 15 v (synt. -01 tai aiemmin): -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
- Tytöt alle 13 v (synt. -04 tai myöh.):     -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
- Naiset yli 13 v (synt. -03 tai aiemmin): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  

Otteluaika                 Kaikki ottelut: 3 min, Golden Score kansainvälisen säännön mukaan ilman 
aikarajoitusta!  

Ottelujärjestelmä  
Viisi ottelijaa tai vähemmän: pooli, Kuusi tai seitsemän ottelijaa: kaksoispooli 
Kahdeksan ottelijaa tai enemmän: ranskalainen  

Ilmoittautuminen Ti 8.3.2016 mennessä osoitteessa http:// judoshiai.judoliitto.fi    (suositus) tai 
- sähköposti: staffan@hontaijudo.fi 
- kirje: Hontai Judo ry, c/o Staffan Lindgren, Ohjaskuja 6, 00750 HELSINKI 
Ilmoittautumisessa on mainittava seura ja yhteystiedot, kilpailu, etunimi, sukunimi, syntymävuosi, 
vyöarvo ja painoluokka.  
Jälki-ilmoittautuminen  on mahdollinen kokonaismäärän puitteissa punnituksen loppuun asti, mutta 
maksu on tällöin kaksinkertainen!  

Ilmoittautumismaksu  
25 eur / kilpailija maksetaan Hontai Judo ry:n tilille Danske Bank FI48 8000 1870 1245 92 tiistaihin 
8.3.2016 mennessä. Viitenumero 9904 . Merkitkää mikäli mahdollista Viesti-kenttään osallistujien 
nimet ja seura sekä kilpailuksi AVM2016 ! Kuitti esitettävä punnituksen yhteydessä. 

 

Tiedustelut ja lisätietoja: Staffan Lindgren, 040-508 3885                 www.hontaijudo.fi   

TERVETULOA  PÄÄKAUPUNKISEUDULLE KAMPPAILEMAAN 
ALEMPIEN VÖIDEN MESTARUUKSISTA!  

  

 

 


