
   

Oulu-shiai 27.11.2022 

Sopii myös valkovöisille!  
 
 
 
Järjestäjä:  Oulun Judokerho ry http://www.ojk.fi   
Aika:  Sunnuntai 27.11.2022 
Kilpailupaikka: OJK dojo, Leväsuontie 17 90630 OULU 
  Karttalinkki: www.google.fi/maps/place/Oulun+judokerho+ry  
 
Osallistumisoikeus: Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet, 

joilla voimassa oleva kilpailulupa (lisenssi). Vyöarvo alkaen 6. kyu.  
   
Kilpailuaikataulu Punnitus 
 Sunnuntaina 27.11. klo 9:00 – 10:00, kilpailupaikka 
 Ottelut 
 Ottelut alkavat klo 11:00  
 
Painoluokat:   Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
  Naiset: -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
  U21 Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

U21 Naiset: -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
  U18 pojat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 

U18 tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
U15 pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
U15 tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
U13 pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
U13 tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
U11 pojat: -23, 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +50 kg 
U11 tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg 
U9 pojat: Painoluokat määritellään punnituksessa.  
U9 tytöt: Painoluokat määritellään punnituksessa. 
Veteraanit ikäl- ja painoluokat 
M1-M2/F1-F2 30-39 –vuotiaat 
M3-M4/F3-F4 40-49 –vuotiaat 
M5-M6/F5-F6 50-59 –vuotiaat 
M7-M8/F7-F8 60-69 –vuotiaat 
M9/F9 Yli 70-vuotiaat 
Miehet: : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg  
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg  
Järjestäjä varaa oikeuden sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen. 
 

Otteluaika:  Aikuiset, U21,   4 min 
  U18, U15   3 min 

U13 , U11, U9   2 min 
Veteraanit:   2 min 
 

Ottelujärjestelmät: Ranskalainen, pooli ja tuplapooli. 
 
Ilmoittautuminen: Keskiviikkoon 23.11. mennessä Judoliiton judokisa.fi  
  
Ilmoittautumismaksu: 25 EUR/kilpailija, maksettava tilille Oulun Judokerho  FI22 2050 2100 0331 67 ennen 

punnituksen alkua. Kuitti on esitettävä kisapaikalla ilmoittauduttaessa.  
 

Tiedustelut:  toimisto@oulunjudokerho.fi  p. 041 430 8352 / 0400 688 449  
 
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin. Alaikäisten suostumuksesta vastaa alaikäisen huoltaja. 

http://www.oulunjudokerho.fi/
https://goo.gl/maps/5r9spzSvAy22
https://judokisa.fi/
mailto:toimisto@oulunjudokerho.fi


   
- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto saavat julkaista kilpailun tulokset  internetissä, ja tiedotusvälineille lähetettävässä 
tiedotteessa. 
- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, 

vyöarvo, syntymävuosi, sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa. 
- Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internetsivuilla sekä tiedotusvälineiden internetsivuilla 

ja liikuntaan ja urheiluun liittyvillä  internetsivuilla.  


