
 Hontai  26 v.  Shiai  
   Aika:  Lauantai 12.3. 2016  
    Paikka:             Hakunilan koulu, Hiirakkotie,  
                                                                Vantaan Hakunila  
 
 
Osallistumisoikeus:  
Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet.  
Vyöarvo vähintään 5. kyu (keltainen vyö). Suomalaisten seurojen jäseniltä 
vaaditaan judopassi ja voimassa oleva Judo Free Card/Sporttirekisterin Id-numero. 
IJF:n, EJUn ja NJU;n ottelijoilta vaaditaan virallinen henkilötodistus.  
Tarkistukset tehdään INFO-tiskillä ennen punnitusta! 
 
Aikataulu:              (alustava, tarkentuu ilm.ajan päätyttyä): 
Alle 11 v. (U11):  Punnitus 8.00 - 8.30  Ottelut 9.00 - ... 
Alle 13 v. (U13):  Punnitus 8.45 - 9.30  Ottelut 10.00 - ... 
Alle 15 v. (U15):  Punnitus 10.00 - 11.00  Ottelut 11.30 - ... 
Alle 18 v. (U18)  
sekä aikuiset+seniorit: Punnitus 12.00 - 13.00  Ottelut 13.30 - ... 
 
Ikä- ja painoluokat:  
Nuori kilpailija voi valmentajansa luvalla osallistua yhtä ikäluokkaa 
vanhempien sarjaan. 
Mikäli kilpailija osallistuu kahteen ikäluokkaan, on molemmista maksettava ilmoittautumismaksu! 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistellä tai jakaa sarjoja osanottajamäärän mukaan! 
 • Tytöt alle 11 v. (s. 2006-...): Päätetään punnituksen jälkeen              
 • Pojat alle 11 v. (s. 2006-...): Päätetään punnituksen jälkeen              
 • Pojat alle 13 v. (s. 04-05): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg     
 • Tytöt alle 13 v. (s. 04-05): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg     
 • Pojat alle 15 v. (s. 02-03): -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, - 66, +66 kg  
 • Tytöt alle 15 v. (s. 02-03): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg   
 • Pojat alle 18 v. (s. 99-01): -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg  
 • Tytöt alle 18 v. (s. 99-01): -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  
 Kuristukset ja käsilukot on sallittu U18 sekä Miesten ja Naisten sarjoissa!  
         Seniorisarjoissa sallitaan käsilukot ja myös kuristukset! 
 • Miehet ja pojat alle 21 v. (M, s. -98 tai aik.):   -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
 • Seniorimiehet                  (MS, s. -80 tai aik.): -60, -66, -73, -81, -90 kg, +90 kg 
 • Naiset ja tytöt alle 21 v.  (F, s. -98 tai aik.):     -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
 • Seniorinaiset                   (FS, s. -81 tai aik.):  -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
 
Palkintojenjaot :  järjestetään aina ikäluokan valmistuttua! 
Ottelujärjestelmät:   Ranskalainen (yli 7 osall.), pooli (<6 osall.) tai tuplapooli (jos 6 tai 7 osall.) 
Otteluajat:        U11 ja U13  2 min, U15 ja seniorit 3 min, muut 4 min. 
 
Ilmoittautuminen:  Ti 8.3.2016 mennessä osoitteessa http://judoshiai. judoliitto.fi  (suositeltavin), tai 
- sähköposti: staffan@hontaijudo.fi 
- kirje: Hontai Judo ry, c/o Staffan Lindgren, Ohjaskuja 6, 00750 HELSINKI 
Ilmoitettava seura ja yhteystiedot, kilpailijan etu- ja sukunimi, ikä- ja painoluokka, syntymävuosi ja vyöarvo.  
 
Osallistujamäärä  rajoitetaan 320 ensimmäiseksi ilmoittautuneeseen ottelijaan. 
Jälki-ilmoittautuminen  on mahdollinen kokonaismäärän puitteissa punnitukseen loppuun asti, mutta maksu 
on tällöin kaksinkertainen! 
 
Ilmoittautumismaksu:    25 € /ottelija ja sarja maksettava ti 8.3.2016 mennessä Hontai Judo ry :n tilille 
Danske Bank FI48 8000 1870 1245 92   . Viitenumero 8808 . Kuitti esitettävä punnituksen yhteydessä.  
Merkitkää mikäli mahdollista viestikenttään osallistujien nimet ja seura sekä kilpailuksi Hontai 26 v. Shiai !  
 
Tiedustelut ja lisätietoja :  Staffan Lindgren p. 040-508 3885  www.hontaijudo.fi  

 
Hontai Judon kisakanttiini palvelee totuttuun tapaan koko tapahtuman ajan! 

 
TERVETULOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE KOKO PERHEEN JUDOKIL PAILUIHIN!  

 

HUOM: 
Punnitus- ja otteluaikataulut  on jaettu 
ikäluokittain ruuhkien välttämiseksi. 
Katso tarkennukset www.hontaijudo.fi 

 
Ottakaa jo ennen INFO-tiskille tuloa 
valmiiksi esiin judopassi, Judo Free 

Card sekä maksukuitti, niin helpotatte  
ja nopeutatte kisojen läpimenoa!  


