
 
WILLIMIES 50-SHIAI 
    
Lauantai 28.3.2020 
 
 
 

 
Järjestäjä: Imatran Sukoshi ja Lappeenrannan Kamiza 
Paikka: Lappeenrannan Urheilutalo,  Pohjolankatu 29,  53100 Lappeenranta 

 

 
 
 
 
 

Huom! Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen ja painoluokkien muuttamiseen osallistujamäärien niin edellyttäessä. U11, U13 ja 
U15 sarjoissa käsilukot ja kuristukset ovat kielletty! U11 ikäluokassa noudatetaan ikäluokalle sovellettuja ottelusääntöjä. 
 
Otteluajat:  

• U11, U13 2 min 
• U15, sovellettu 3 min 

• U18, N, M 4 min 
Kaksi (2) ottelualuetta 7 m * 7 m. Kilpailujen palkinnot jaetaan ryhmittäin (U11/U13), (U15), (U18, N, M, veteraanit). 
Ottelujärjestelmä: Pooli, tuplapooli tai ranskalainen. 
 
Osallistumisoikeus: Judoliiton jäsenseurojen Sporttirekisteriin rekisteröidyillä jäsenillä ja IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliitojen 
jäsenseurojen jäsenillä. Ulkomaalaiset kilpailijat omalla vastuulla. Kilpailija voi osallistua ikäluokkaansa ylempään sarjaan 
valmentajan luvalla. 
Passi ja ID-koodi: Jokaisella Judoliiton jäsenseuran kilpailijalla on oltava judopassi ja todistus seurajäsenyydestä sekä 
judovakuutuksesta (Suomisport). EJU, IJF tai NJU:n ottelijoilta virallinen henkilöllisyystodistus. Judopassi mukaan 
punnitukseen. 

 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 24.3 2020. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 
http://judoshiai.judoliitto.fi/. Osallistujamäärä rajoitetaan 240 kilpailijaan. 
Ilmoittautumismaksu: 25 € / kilpailija maksetaan Imatran Sukoshin tilille viimeistään 24.3.2020. 

BIC: ITELFIHH 
IBAN: FI98 4108 2620 0458 30 

Kirjoita viestikenttään osallistuja(t) ja seura. Kilpailija voi osallistua ikäluokkaansa ylempään sarjaan maksamalla 
kaksinkertaisen maksun. Judopassi ja maksukuitti tai sen kopio mukaan ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuminen 
punnituksen loppuun mennessä käteisellä 40 € / kilpailija / sarja. 
 
Tiedustelut:  
Kilpailupäällikkö: Raimo Piirainen, puh. 044-0937066, raimo.piirainen@pp1.inet.fi 

Päätuomari: Juha Vuorela, 040-7280862, juha.vuorela@hotmail.com 

Kanttiini: Lappeenrannan Kamizan kisakahvila, suolaista ja makeat herkut. Kahviossa on tarjolla aamupalaa, hinta 5€. Varaa aamu-
pala sähköpostitse kilpailut@kamiza.fi  ja maksa ilmoittautumisen yhteydessä. Kahviossa paikan päällä vain käteismaksu.  

Bonus: Kaikkien kilpailumaksun maksaneiden ja punnituksessa käyneiden kesken arvotaan 2 tuotepalkintoa. 
 
Tervetuloa! 

Sarjat ja punnitus:  
U11 2010 ja myöhemmin syntyneet, aloittelijat 6-4 kyu, alle 5 
otteluvoittoa, kilpasarja 5 kyu, klo 8.00 - 8.30 Ottelut: klo 9.00 
alkaen.  
U13 2008-2009 syntyneet, aloittelijat 6-4 kyu, alle 5 otteluvoittoa, 
kilpasarja 5 kyu, klo 8.30 - 9.15 Ottelut: n. klo 10.15 alkaen.  
U15 2006-2007 syntyneet, klo 10.00 - 10.45 Ottelut: n. klo 12.00 
alkaen. 
U18 2003-2005 syntyneet, klo 11.30 - 12.30 Ottelut: n. klo 13.30 
alkaen. 
Naiset ja miehet, klo 11.30 - 12.30 Ottelut: n. klo 13.30 alkaen. 
Sovellettu, klo 11.30 - 12.30 Ottelut: n. klo 13.30 alkaen. 
 
Myöhempien sarjojen punnitus mahdollista aiemmin, mikäli 
punnitukseen mahtuu. 

Painoluokat:  
U11 & U13 Päätetään punnitusten jälkeen 
U15 tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
U15 pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
U18 tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
U18 pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Sovellettu, miehet ja naiset 
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http://www.kamiza.fi/willimies-judo/ 
Facebook: Imatran Sukoshi, Lappeenrannan Kamiza 
Toiminnassa mukana: Ylämaan Judoseura 
 
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 urheiluun liittyvillä internet-sivuilla. 
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