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1 Kilpailun järjestämistä koskevat
määräykset
1.1 Määräysten velvoittavuus
Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee järjestämissään judokilpailuissa noudattaa
näitä kilpailumääräyksiä, jotka pohjautuvat voimassa oleviin Kansainvälisen Judoliiton (IJF)
ottelusääntöihin sekä liiton tekemiin päätöksiin. IJF:n ottelusääntöjä käsittelee liiton
Tuomarikomissio. Nämä määräykset hyväksyy liiton hallitus kilpailu- ja sääntövaliokunnan
esityksestä ja tarvittaessa määräysten tulkinnoista vastaa kilpailu- ja sääntövaliokunta.

1.2 Liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet
Kilpailuihin osallistuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan Urheiluyhteisön Reilun Pelin
ihanteita ja tavoitteita sekä liiton kurinpitosääntöjä. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja
tavoitteet määrittelee Olympiakomitea.
Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Kilpailija, joukkue, seura tai seuran toimihenkilö, joka sopii ottelun tai kilpailun tuloksesta
etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa määräajaksi. Näistä rikkomuksista annettavista
rangaistuksista päättää liiton hallitus kurinpitovaliokunnan esityksestä.

1.3 Doping
Kilpailuihin osallistuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan liiton antidopingohjelmaa ja
kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin
dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n
vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”.
Dopingrikkomuksista annettavista rangaistuksista päättää liiton kurinpitovaliokunta.

1.4 Vedonlyönti
Kilpailija ja kilpailuihin osallistuvaan joukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja,
huoltaja tai seurajohtaja, ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta
kilpailutapahtumasta. Näistä rikkomuksista annettavista rangaistuksista päättää liiton
hallitus kurinpitovaliokunnan esityksestä.

1.5 Kilpailujen järjestämisoikeus
Kaikkien virallisten kilpailujen järjestämisoikeuden myöntää liitto tai sen kilpailu- ja
sääntövaliokunta ja ne katsotaan liiton kilpailutapahtumaksi, joiden järjestäjänä toimii ko.
oikeuden saanut seura tai seurojen yhteenliittymä. Jotta kilpailut voitaisiin ajoissa sisällyttää
liiton kilpailukalenteriin, tulee anomus kilpailuista olla liiton toimistossa viimeistään 31.5.
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mennessä seuraavaa vuotta varten. Liitto merkitsee automaattisesti seuroille myönnetyt
jokavuotiset nimikkokilpailut kilpailukalenteriin seuraavan vuoden vastaavalle viikonlopulle ja
samalle päivälle ei tule merkitä muita kilpailuja ilman järjestäjien hyväksyntää. Kaikista
muutoksista päivämäärissä, painoluokissa tms. on tehtävä kirjallinen anomus liitolle. Myös
uusista kilpailuista tehdään vastaava anomus.

1.6 Arvo- ja valiokilpailut
Liiton arvokilpailujen (SM M/N, Joukkue-SM, nuorten SM, FJO, Nuorten FJO), liiton
valiokilpailujen (Samurai Cup osakilpailut) ja muiden liiton myöntämien kilpailujen
järjestämisoikeudet julistaa liitto jäsenseurojensa haettaviksi. Järjestämisoikeutta voi hakea
myös liiton tai seurojen yhteenliittymä. Liiton hallitus myöntää järjestämisoikeuden
määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Arvo- ja muiden liiton
myöntämien kilpailujen televisiointioikeudet omistaa liitto. Arvo- ja valiokilpailujen
yhteydessä ei saa järjestää samana päivänä toista kilpailua.

1.7 Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisiä kilpailuja ovat kaikki Suomen ulkopuolella järjestettävät kilpailut sekä
Suomessa järjestettävät EJU:n ja IJF:n alaiset kilpailut sekä Pohjoismaiden
mestaruuskilpailut (PM-kilpailut).

1.8 Viralliset kilpailut
Kaikkien virallisten kilpailujen tulee täyttää näissä määräyksissä olevat virallisten
judokilpailujen ehdot ja olla liiton hyväksymiä. Kilpailua ei saa järjestää samana päivänä
liiton myöntämän arvo- tai valiokilpailun kanssa ilman liiton lupaa. Myös arvo- ja
valiokilpailut ovat virallisia kilpailuja.
Ainoastaan liiton virallisista sekä kansainvälisistä kilpailuista saa vyökokeissa hyväksyttäviä
kilpailupisteitä. Kilpailupisteistä ja vyökorotuksiin tarvittavista kokonaispistemääristä
päätetään liiton graduointisäännöissä.

1.9 Virallisten judokilpailujen ehdot
1. Järjestäjä on saanut oikeuden kilpailun järjestämiseen liitolta.
2. Kilpailu on merkitty liiton kalenteriin ja ilmoitus kilpailusta on tehty ajoissa.
3. Kilpailun järjestäjä maksaa kalenterimaksun tai osallistujakohtaisen maksuosuuden
liitolle.
4. Kilpailuihin osallistuminen on avointa liiton jäsenseurojen rekisteröidyille jäsenille,
Euroopan Judo Unionin (EJU) jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenille ja Kansainvälisen
Judoliiton (IJF) jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenille.
5. Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä ottelusääntöjä ja niihin
lisättyjä kansallisia säädöksiä.
6. Kilpailussa noudatetaan liiton voimassa olevia kilpailumääräyksiä.
7. Kilpailuissa voi tuomita vain liiton tuomarikomission hyväksymät tuomarit tai
ulkomaiset omien liittojensa hyväksymät tuomarit.
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1.10

Muut kilpailut

Muihin jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin ei tarvita liiton lupaa ja niitä voivat olla esim.
aloittelevien kilpailut, jäsentenvälisten- tai seuraotteluiden järjestämiset, joista seurat voivat
päättää itse, eikä niistä tarvitse ilmoittaa liittoon. Nämä kilpailut katsotaan
harjoituskilpailuiksi, joista ei voi saada vyökokeissa hyväksyttäviä kilpailupisteitä.

1.11

Järjestämisoikeuden epääminen

Liiton hallitus voi peruuttaa kilpailun järjestämisoikeuden tai katkaista vuosittaisen oikeuden
määräajaksi, jos kilpailun järjestämisessä on tapahtunut rikkomus tai aikaisemmin
huomautettuun rikkomukseen ei ole järjestäjän toimesta puututtu.
Kilpailumääräysten toteutumista arvo- ja valiokilpailuissa valvoo kilpailu- ja
sääntövaliokunnan asettama kilpailun virallinen valvoja. Valvoja raportoi tapahtumasta
kilpailu- ja sääntövaliokunnalle, joka tarvittaessa huomauttaa kilpailun järjestäjää tai esittää
järjestämisoikeuden peruuttamista liiton hallitukselle.

1.12

Kilpailukutsu

Kilpailukutsun tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1. Kilpailun nimi ja järjestäjä
2. Kilpailun päivämäärä ja alkamisaika
3. Kilpailupaikka osoitteineen
4. Punnituksen alkamis- ja kestoaika sekä punnituspaikka
5. Otteluajat ja painoluokat
6. Osallistumisehdot (vyöarvo, ikä jne.)
7. Kilpailujärjestelmä (esim. ranskalainen/pooli)
8. Maininta kilpailussa käytettävistä tekniikkarajoituksista tai erikoissäännöistä
9. Maininta judopassista ja jäsenyydestä liiton jäsenseurassa
10. Ilmoittautumismaksun suuruus sekä tilinumero, jolle se on maksettava
11. Osoite, sähköpostiosoite tai internetsivu, johon ilmoittautuminen tehdään sekä
maininta viimeisestä mahdollisesta ilmoittautumisajankohdasta
12. Tarvittaessa tiedot majoittumis- ja ruokailujärjestelyistä sekä niiden kustannuksista
13. Kilpailujen yhteyshenkilön puhelinnumero sekä osoite tai sähköpostiosoite
14. Kilpailun virallisen valvojan nimi ja yhteystiedot
Arvo- ja valiokilpailujen kutsut tulee lähettää kuusi viikkoa ja muiden kilpailujen neljä viikkoa
ennen kilpailun ajankohtaa liittoon. Kilpailukutsut julkaistaan liiton internetsivuilla.

1.13

Ilmoittautuminen

Osanottaja on ilmoitettava kilpailuun kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Kaikkiin kilpailuihin on ilmoittauduttava kirjallisesti tai järjestäjän ilmoittamassa
internetosoitteessa ellei kutsussa toisin mainita.
Kilpailuun ilmoittauduttaessa on mainittava:
1. Kilpailijan nimi täydellisenä sekä syntymävuosi.
2. Vyöarvo, painoluokka sekä seura, jota kilpailija edustaa.
3. Ilmoittajan yhteystiedot.
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Ilmoittautumisen jälkeen kilpailija voi jäädä pois kilpailuista vain vakavan esteen sattuessa.
Tällaisessa tapauksessa hänen on viipymättä ilmoitettava järjestäjälle tai poistettava
ilmoittautuminen ilmoittautumisjärjestelmästä.
Arvokilpailuihin ei voi ilmoittautua virallisen ilmoittautumisajan mentyä umpeen eikä
myöhästyneitä ilmoittautumisia tai anomuksia käsitellä. Muissa kilpailuissa päätöksen jälkiilmoittautumisen hyväksymisestä tekee kilpailujen järjestäjä, ja jälki-ilmoittautumismaksun
suuruus on oltava mainittuna kilpailukutsussa. Jälki-ilmoittautumismaksu voi olla
korkeintaan kolminkertainen alkuperäiseen ilmoittautumismaksuun nähden. Postileiman,
sähköpostin tai sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän antama päivämäärä ratkaisee
rajatapauksissa.
Arvo- ja valiokilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan kilpailijan seuran kautta ja
seuran tulee suorittaa virallisen ilmoittautumisen keskitetysti. Arvokilpailuissa osanoton
varmistus tapahtuu edellisenä iltana ennen arvontaa ottelukaavioihin. Varmistus on
pakollinen ja se tulee tehdä henkilökohtaisesti, asiamiehen välityksellä tai puhelimitse
ilmoitettuun paikkaan, mikäli kilpailukutsussa on mainittu osanoton varmistus puhelimitse.
Painoluokan vaihto on tehtävä viimeistään varmistuksen yhteydessä. Muissa kilpailuissa
ilmoittautumisen takarajana on punnituksen päättyminen. Järjestäjä vastaa siitä, että
kilpailijat osallistuvat omiin paino- ja ikäluokkiinsa. Tahallaan väärien tietojen ilmoittaminen
järjestäjälle johtaa rangaistukseen kilpailumääräysten vastaisesta toiminnasta.

1.14

Toimitsijat

Arvo- ja valiokilpailuissa tulee olla ainakin alla luetellut toimitsijat. Kaikkien toimitsijoiden
tulee olla koulutettuja tehtäviinsä. Kilpailupäällikön, joka vastaa kilpailujen läpiviemisestä
tulee olla perillä kaikista kilpailujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.
1. Kilpailu- ja sääntövaliokunnan asettama virallinen valvoja.
2. Tiedotuksesta vastaava, joka huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä
vastaa ottelukaavioiden, tulosten ja kilpailuraportin lähettämisestä liittoon.
3. Punnitushenkilöt ja punnitusta valvovat tuomarit. Heidän tulee olla samaa sukupuolta
punnittavien kilpailijoiden kanssa.
4. Arvontahenkilöt, jotka suorittavat ottelijoiden arpomisen ottelukaavioihin.
Arvontahenkilöt ovat kilpailupäällikön nimeämiä. Myös kilpailupäällikkö itse voi toimia
arvontahenkilönä.
5. Kuuluttajat, jotka kuuluttavat otteluihin tulijat ja ottelujen lopputulokset sekä hoitavat
muut kuulutukset järjestäjän ohjeiden mukaan.
6. Kilpailusihteerit, jotka ylläpitävät ottelukaavioita kilpailuun sopivalla it-ratkaisulla.
7. Ajanottajat. Ajanotto on toteutettava kilpailuun sopivalla it-ratkaisulla.
8. Pistetaulujen hoitajat. Arvokilpailuissa pistetaulun hoitajan tulee olla tuomarikurssin
käynyt henkilö ja pistetaulun näyttö tulee hoitaa kilpailuun sopivalla it-ratkaisulla.
9. Lääkäri tai pätevä ensiapuryhmä liitteen 1 mukaisesti. Ryhmällä tulee olla liitteen 1
mukainen varustus ensiavun antamiseen ja tieto lähellä olevista hoitolaitoksista.
10. Tuomarit, luvun 1.15 Tuomarit mukaisesti.
11. Tarvittaessa ovi- ja järjestysmiehet sekä lipunmyyjät.
12. Kilpailuissa, joissa tuomaroinnin apuna käytetään videotarkkailua, jokaisella matolla
on oltava kuvauksesta vastaava henkilö, jolla on tarvittavat valmiudet
videotarkkailulaitteiston käyttöön.
Muissa kuin arvo- ja valiokilpailuissa tulee noudattaa näitä vaatimuksia toimitsijoista
soveltuvin osin.
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1.15

Tuomarit

Virallisissa kilpailuissa voivat tuomita vain liiton tuomarikomission hyväksymät tuomarit tai
ulkomaiset omien liittojensa hyväksymät tuomarit. Tuomareiden pätevyyden hyväksyy liiton
tuomarikomissio. Aikuisten SM-kilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa tulee tuomareiden
olla vähintään kansallisia A- tuomareita, muissa arvo- ja valiokilpailuissa vähintään Btuomareita.
KILPAILU

TARKKAILIJA

RYHMÄ

PERUSTE

SM

KV

AAA

Taso, aktiivisuus, tarkkailukilpailut

Joukkue SM

KV

AAA

Taso, aktiivisuus, tarkkailukilpailut

NSM

KV, A

AAB

Taso, aktiivisuus, tarkkailukilpailut,
lisenssikoe, kokemuksen hakeminen

SC, NFJO

KV, A

A/B+A/B+C, A/B+
A/B+A/B+A/B+A/B+C,
A/B+A/B+A/B+A/B+C

Kokemuksen hakeminen, aktiivisuus,
tarkkailukilpailut, alueellisuus, lisenssikoe

European Cup

KV, A

KV, A

Taso, aktiivisuus, kansainvälinen kokemus

FJO

KV, A

AAA

Aktiivisuus, tarkkailukilpailut kokemuksen
hakeminen, alueellisuus

Kaikissa virallisissa kilpailuissa käytetään aina kolmea tuomaria ottelualuetta kohden.
Poikkeus tästä säännöstä voidaan tehdä pienissä kilpailuissa, joissa on korkeintaan alle 50
kilpailijaa / ottelualue ja korkeintaan kaksi ottelualuetta. Näissä kilpailuissa voidaan käyttää
systeemiä 1+1+1 (mattotuomari, avustava tuomari, lepovuorolla oleva tuomari).
Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia, että tuomareilla on riittävä määrä vaihtotuomareita.
Tuomareita on oltava jokaista ottelualuetta kohden:
● vähintään neljä, jos kilpailut kestävät 2 - 4 tuntia
● vähintään viisi, jos kilpailut kestävät 4 - 8 tuntia
● muutoin vähintään kuusi.
Tuomarit arvo- ja valiokilpailuihin nimeää liiton tuomarikomissio. Arvokilpailuihin voidaan
nimetä korkeintaan kaksi samaa seuraa edustavaa tuomaria.
Kaikkiin muihin kilpailuihin tuomarit kutsuu kilpailun järjestäjä, jota avustaa tarvittaessa
tuomarikomission nimeämä tuomarikoordinaattori. Tuomarikoordinaattori tarkastaa ennen
kilpailua, että kilpailuun on tulossa riittävä määrä tuomareita ja jakaa heidät ryhmiin sekä
nimeää tuomarivastaavan.
Ennen kilpailujen alkua tuomarivastaava pitää tuomarikokouksen, jossa todetaan mm.
tuomariryhmien kokoonpano kullakin ottelualueella. Kilpailun loputtua pidetään kokous,
jossa käsitellään tuomarityöskentelyn onnistuneisuus otteluissa. Kokous pidetään
tuomarivastaavan johdolla.
Arvo- ja valiokilpailuissa tuomareiden toimintaa jokaisella tatamilla tarkkailee
tuomarikomission nimeämä tuomaritarkkailija. Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että
tarkkailijoilla on käytössään tarkkailuun soveltuva videotarkkailulaitteisto ja sille osaava
käyttäjä. Kilpailujen järjestäjä on velvollinen kustantamaan tuomaritarkkailijoiden kulut liiton
5
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voimassa olevan tuomareille tarkoitetun matkustussäännön mukaan sekä muun ylläpidon
kuten muillekin tuomareille.
Tuomareiden kustannukset maksaa järjestäjä ja ne maksetaan liiton voimassa olevan
tuomareille tarkoitetun matkustussäännön mukaan. Järjestäjä on myös velvollinen
järjestämään tuomareille ruokailun alle 10 tunnin kilpailussa vähintään yhden kerran ja yli
10 tunnin kilpailussa vähintään kaksi kertaa. Myös muu huolto on toimittava koko kilpailun
ajan mm. taukotila, wc, suihkut, kahvi ja virvokkeet. Järjestäjä on velvollinen järjestämään ja
kustantamaan yli 200 km päästä tuleville tuomareille kilpailua edeltävänä iltana tarvittaessa
sovitunlaisen majoituksen.

1.16

Kilpailun virallinen valvoja

Liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta nimeää arvo- ja valiokilpailuihin (SM M/N, SM U21/U18,
FJO, NFJO, Samurai Cup) virallisen valvojan, joka on oikeutettu valvomaan, että kaikki
kilpailujen järjestelyt tapahtuvat näiden kilpailumääräysten ja muiden liiton asettamien
sääntöjen mukaisesti.
Kilpailun virallisena valvojana voi toimia judoon perehtynyt henkilö, joka on tutustunut
huolellisesti näihin kilpailumääräyksiin. Ensisijaisesti valvojaksi tulee nimetä henkilö, jolla ei
ole muita tehtäviä kilpailuissa. Jos virallista valvojaa ole erikseen asetettu, toimii
tuomarivastaava valvojana. Tuomarivastaavan ollessa järjestävästä seurasta, virallisen
valvojan valitsee järjestävän seuran ulkopuolisista tuomareista tuomarikoordinaattori.
Kilpailun virallinen valvoja raportoi liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle kilpailujen
järjestämiseen liittyvistä asioista, puutteista tai laiminlyönneistä aina kilpailun jälkeen tai
viimeistään kolmen päivän kuluttua kilpailusta.
Valvojan tehtäviä ovat muun muassa:
● Valvoa, että kaikki kilpailuun liittyvät toimenpiteet tapahtuvat voimassa olevien
kilpailumääräysten ja ottelusääntöjen mukaisesti.
● Puuttua kilpailun järjestelyihin ja ongelmakohtiin tarvittaessa.
● Ohjata ja neuvoa sekä tarvittaessa määrätä kilpailujen järjestäjää toiminnoissa.
● Hyväksyä kilpailujärjestelyt ja antaa tarvittaessa viime hetken luvat järjestäjille.
● Toimia kilpailujen järjestäjien, liiton ja kilpailu- ja sääntövaliokunnan välisenä
yhteyshenkilönä ja raportoida aina kilpailutapahtumat kilpailu- ja sääntövaliokunnalle.
● Hankkia tarvittaessa kilpailu- ja sääntövaliokunnalta lausunnot kilpailuun liittyvistä
asioista.

1.17

Tulosten julkistaminen

Kilpailujen täydelliset tulokset, ottelukaaviot ja kilpailun tuottama data on toimitettava liiton
toimistoon liiton käyttöön sähköpostitse kahden päivän kuluessa kilpailuista.

1.18

Mainostaminen

Nämä määräykset koskevat mainostamista judopuvuissa sekä salimainontaa kilpailuissa ja
liiton leireillä. Mainossopimuksia voivat tehdä liitto, seura, yhdistykset tai yksittäinen judoka.
Seuran tai yhdistyksen tulee sopia mainostamisesta ensin liiton kanssa ja yksittäisen
judokan tulee ensin sopia mainostamisesta oman seuransa kanssa. Judopuvuissa
mainostamisessa noudatetaan IJF:n määräyksiä. Liitto voi sopia erikseen
6
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maajoukkuevalmennettavien mainostamisvelvollisuuksista. Muusta mainostamisesta voi
maajoukkuevalmennettava sopia liiton kanssa.
Olympialaisissa, MM- ja EM-kisoissa sekä muissa IJF:n ja EJU:n turnauksissa noudatetaan
niiden mainostamismääräyksiä. Kaikissa epäselvissä mainostamistapauksissa asian
ratkaisee liiton hallitus.
Arvo-, valio- ja kansainvälisissä kilpailuissa on liitolla oikeus tuoda omien
yhteistyökumppaniensa mainokset ja tuotteiden myyntipisteet kilpailupaikalle. Lisäksi arvoja valiokilpailuissa kilpailun järjestäjällä on velvoite käyttää palkintojen jaon yhteydessä liiton
laatimaa mainosseinää ja/tai ns. ”Roll-up” mainoksia. Järjestäjä voi myydä myös omia
mainoksia kunhan ne eivät ole ristiriidassa liiton mainostajien kanssa. Edellä mainittu
koskee myös liiton järjestämiä tapahtumia ja leirejä.

2 Kilpailijaa koskevat määräykset
2.1 Judopassi ja jäsenyys liiton jäsenseurassa
Jokaisella liiton jäsenseuraa edustavalla kilpailijalla tulee olla liiton jäsenseuran myöntämä
judopassi, jossa tulee olla ajan tasalla olevat merkinnät vyöarvosta ja seurasiirroista. Lisäksi
kilpailijan tulee olla Suomen Judoliiton jäsenseuran jäsen. Jäsenyytensä liiton
jäsenseurassa kilpailija todistaa Suomisport -sovelluksella tai paperitulosteella suomisport.fi
-profiilistaan.

2.2 Seuraedustus
Kilpailija saa saman kilpailukauden aikana (kilpailukausi 1.9.-31.8.) edustaa vain yhtä
seuraa. Poikkeuksen tästä voi anomuksesta tehdä liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta.
Seuran edustajaksi voidaan hyväksyä ulkomaalainen henkilö, jos hän on edustamansa
seuran jäsen ja rekisteröity liiton jäsenrekisteriin.
Näistä rikkomuksista annettavista rangaistuksista päättää liiton hallitus kilpailu- ja
sääntövaliokunnan esityksestä.

2.3 Ilmoittautumismaksu
Virallisista kilpailuista tulee maksaa ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumismaksu on
maksettava kokonaisuudessaan kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna aikana.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta, paitsi siinä tapauksessa, että järjestäjä ei pysty
järjestämään kilpailijalle sopivaa ottelusarjaa esim. yhdistämällä ikäluokkia tai siirtämällä
yhtä painoluokkaa ylemmäksi.
Mikäli ilmoittautumismaksua ei ole maksettu kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan
mennessä, kilpailun järjestäjä voi periä jälki-ilmoittautumismaksun. Jälkiilmoittautumismaksun suuruus on oltava mainittuna kilpailukutsussa, ja se voi olla
korkeintaan kolminkertainen alkuperäiseen ilmoittautumismaksuun nähden.

2.4 Ottelutunnus
Valkoista ja sinistä judopukua käytetään kilpailijoiden tunnistamiseksi ottelutunnuksena
arvokilpailuissa (SM M/N, SM U21/U18, FJO, NFJO), valiokilpailujen U18 ja U21 7
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ikäluokissa (Samurai Cup) ja Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa (PM,
EJU, IJF). Ottelukaaviossa ensin mainittu käyttää valkoista ja toisena mainittu sinistä
judopukua.
Muissa kuin edellä mainituissa kilpailuissa ottelijan tunnistamiseen käytetään ottelijan oman
vyön lisäksi joko valkoista tai punaista otteluvyötä. Ottelukaaviossa ensin mainittu käyttää
valkoista ja jälkimmäinen punaista otteluvyötä. U18- tai vanhempien ikäluokassa kilpailija
voi halutessaan käyttää sinistä judopukua, silloin kun hänelle on määrätty punainen
otteluvyö. Tällöin otteluvöitä ei käytä kumpikaan ottelija.
U15- ja sitä nuoremmissa ikäluokissa käytetään ottelijoiden tunnistamiseen pelkästään
valkoista ja punaista otteluvyötä, joka ulottuu kaksi kertaa ottelijan ympärille. U15, U13 ja
U11 -ikäluokissa ottelijan judopuvun on oltava valkoinen.
Sallittu judopuku eli judogi sekä siihen liittyvät hygieniasäännökset on määritelty
kansainvälisissä ja kotimaisissa ottelusäännöissä. Judopuku on oltava mitoiltaan IJF:n
säännösten mukainen. IJF:n virallinen leimalla varustettu puku vaaditaan ainoastaan
Suomessa järjestettävissä IJF:n ja EJU:n alaisissa kilpailuissa. Naiset käyttävät judopuvun
alla valkoista t-paitaa, muita asusteita judopuvun kanssa ei tule käyttää.

2.5 Valmentaja
Kullakin kilpailijalla on oikeus käyttää haluamansa valmentajan palveluita. Kilpailijan
valitsemalla valmentajalla on oikeus istua kilpailijan ottelualueen reunalla tätä varten
varatulla paikalla ottelun ajan ja seurata urheilijansa lämmittelyä tälle varatussa paikassa.
Mikäli valmentajan tai sitä vastaavan henkilön käytös häiritsee kilpailutapahtumaa tai rikkoo
urheilun eettisiä arvoja ja reilun pelin periaatteita tai valmentaja rikkoo kansainvälistä
käytösohjetta antamalla kilpailijalle ohjeita muutoin kuin mate-komennon aikana
toistamiseen, on kilpailupäälliköllä, tuomaritarkkailijalla, tuomarivastaavalla ja virallisella
valvojalla oikeus poistaa valmentaja ottelun kuluessa ottelualueen reunalta yleisölle
varatulle alueelle ja tarvittaessa myös kilpailupaikalta.
Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa kilpailun järjestäjällä on oikeus
rajoittaa kunkin seuran kilpailijoiden valmentajien määrää. Näiltä valmentajilta ei saa periä
erillistä maksua pääsystä kilpailupaikalle. Liiton vastuuvalmentajille ja oto-valmentajille tulee
myöntää laajat toimintaedellytykset kilpailupaikalla ja taata heille mahdollisuus seurata
ottelutapahtumia. Heiltä ei myöskään saa periä erillistä maksua pääsystä kilpailupaikalle.
Maajoukkueurheilijoiden valmennuksesta vastaa liiton järjestämissä kilpailuissa,
tapahtumissa sekä matkoilla liiton vastuu- ja oto-valmentajat tai heidän valtuuttamansa
valmentajat.

2.6 Otteluun saapuminen
Kilpailija, joka ei ole aloituspaikalla kolmen (3) kuulutetun kutsun jälkeen menettää ottelun
eikä voi jatkaa saman ikäluokan otteluissa Tällöin ottelijan katsotaan luovuttaneen ottelunsa
ja hänen vastustajansa julistetaan voittajaksi. Poolijärjestelmällä oteltaessa luovuttaneen
ottelijan kaikki edelliset ottelut mitätöidään ellei kyseessä on luovuttajan viimeinen ottelu.
Ranskalaisessa ottelujärjestelmässä otteluun saapumatta jäänyt kilpailija ei voi otella
mahdollisissa keräilyotteluissa.

8
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Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä
sääntöjä.

2.7 Ottelun keskeyttäminen lääketieteellisin perustein
Ottelu voidaan keskeyttää lääketieteellisin perustein ottelusäännöissä mainituista syistä.
Mikäli keskeyttäneen ottelijan ottelut jatkuisivat keskeytetyn ottelun jälkeen, julistetaan
hänen vastustajansa voittajaksi. Kilpailija ei menetä aiempia otteluvoittojaan lukuun
ottamatta poolijärjestelmää, jossa kaikki kilpailijan ottelut mitätöidään ja kilpailija pyyhitään
yli kaaviosta, mikäli kysymyksessä ei ollut kilpailijan viimeinen ottelu. Kilpailija on oikeutettu
mitaliin, mikäli se hänelle aiempien ottelujen perusteella kuuluu, lukuun ottamatta tilannetta,
jossa kilpailijan ottelut poolijärjestelmässä on mitätöity. Kilpailija saa voittamistaan otteluista
kilpailupisteet.
Mikäli U18- tai tätä nuoremman ikäluokan kilpailija menettää ottelussa tajuntansa
kuristuksen tai jonkin muun syyn takia, ei hän saa otella samana päivänä missään
ikäluokassa tai kilpailussa.

2.8 Palkintojen jako
Arvo- ja valiokilpailuissa kilpailijan tulee saapua palkintojenjakotilaisuuteen valkoinen
judopuku päällään, ilman kenkiä.
Kaikissa kilpailuissa palkintojen jaon yhteydessä on kiellettyä pitää esillä erillisiä maa- tai
kansallistunnuksia, kuten lippuja tai muita symboleja.

3 Kilpailua koskevat määräykset
3.1 Kilpailupaikka
Kilpailupaikan tulee olla kilpailun luonteeseen sopiva muun muassa sijainnin, valaistuksen
ja lämpötilan suhteen. Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa tulee olla
järjestetty riittävät kiinteät katsomotilat yleisölle.
Kaikissa kilpailuissa tulee osallistujia varten olla asianmukaiset pukeutumis- ja
peseytymistilat miehille ja naisille erikseen. Tuomareille ja toimitsijoille tulee olla
pukeutumistila miehille ja naisille erikseen sekä vaatteiden säilyttämistä ja lepoa varten oma
lukittava huone, johon sivulliset eivät pääse.
Tuomareita varten on varattava pöytätila ottelualueen läheisyyteen, josta on suora näkyvyys
ottelualueelle. Pöydälle on mahduttava videotarkkailulaitteisto sekä sen yhteydessä on
oltava tuolit kahdelle tuomarille.
Punnitusta varten tulee olla punnitustilat erikseen miehille ja naisille. Niiden yhteydessä
tulee olla myös pukeutumistilat. Arvontaa varten tulee olla tila, johon mahtuu
arvontatoimihenkilöiden lisäksi myös osallistuvien seurojen edustajat (1 henkilö/seura).
Kilpailupaikalla tulee olla tila, jota voidaan käyttää mahdollisia dopingtestejä varten.
Kilpailupaikalla tulee olla kilpailutoimisto ja informaatiopiste, jossa tehdään muun muassa
ilmoittautuminen ja josta huoltajat kilpailun aikana saavat tietoa kilpailun kulusta. Infopisteen
on hyvä myös palvella paikalla olevaa yleisöä. Kaikissa kilpailuissa ottelualueita on oltava
9
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riittävä määrä kilpailijoiden määrään nähden niin, että päivän aikana ottelee enintään 120
ottelijaa per ottelualue.
Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa kilpailijoille tulee järjestää
ottelualueen läheisyyteen oma lämmittelyalue, jossa kilpailijat voivat verrytellä ennen
otteluaan. Alueen tulee olla erotettu muista tiloista esimerkiksi nauhalla tai kaiteella. Muiden
kuin ottelijoiden ja toimitsijoiden liikkumista ottelualueen lähellä tulee välttää ja heitä tulee
ohjata nauhoilla, kaiteilla tai muulla tavalla. Tällöin tulee ottaa huomioon erikseen katsojien,
kilpailijoiden, toimitsijoiden, tuomareiden sekä mahdollisten muiden ulkopuolisten, kuten
lehdistön, alue. Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa tulee huomioida
myös liiton yhteistyösopimusten edellyttämät mainos- ja markkinointitarpeet.

3.2 Ottelujärjestelmät
Kaikissa liiton myöntämissä kilpailuissa käytetään niin sanottua ranskalaista
ottelujärjestelmää, jos painoluokassa on kilpailijoita vähintään 11. Jos painoluokassa on 610 ottelijaa, käytetään tuplapoolia. Jos painoluokassa on ottelijoita viisi tai vähemmän,
käytetään yksinkertaista poolijärjestelmää.
Kansallisissa kilpailuissa, SM-kilpailut mukaan lukien, 2-5 ottelijaa painoluokkaa kohden
sijoitetaan yksinkertaiseen pooliin ja 6-10 ottelijaa tuplapooliin. 11 ottelijaa tai enemmän
sijoitetaan ranskalaiseen kaavioon, jossa on käytössä tuplakeräily. Myös muita IJF:n
hyväksymiä kilpailujärjestelmiä voidaan käyttää.
Ranskalaisessa ottelujärjestelmässä ottelijat arvotaan pareiksi cup-kaavioon. Otteluparien
voittajat etenevät kaaviossa vaiheeseen, jossa jäljellä on enää kaksi ottelijaparia eli
semifinalistit. Semifinalisteille hävinneet ottelevat kahdessa keräilykaaviossa paikasta
pronssiotteluun, jossa he saavat vastaansa semifinaaleissa hävinneet ottelijat.
Semifinaalien voittajat ottelevat loppuottelussa, jonka voittaja on painoluokan voittaja.
Kolmanneksi tulevat molempien pronssiottelujen voittajat.
Poolissa ottelijat ottelevat kukin toisiaan vastaan. Poolijärjestelmä noudattaa IJF:n ”Round
Robin” ohjetta (IJF SOR, Sport and Organization rules, March 2017, sivu 28, 2.4.2 Round
Robin System). Yksinkertaisessa poolijärjestelmässä voittajan määrittämiseksi käytetään
seuraavia kriteereitä seuraavassa järjestyksessä:
1. Voitettujen otteluiden määrä.
2. Jos voitettujen otteluiden määrä on tasan, ratkaisee ottelijan kaikissa otteluissaan
saavuttamat voittopisteet yhteenlaskettuna. Voittopiste on ottelun ratkaiseva korkein
piste.
3. Jos voitettujen otteluiden ja voittopisteiden määrä on tasan, ratkaisee keskinäinen
ottelu. Keskinäisen ottelun voittaja valitaan voittajaksi.
4. Jos voitettujen otteluiden määrä on tasan ja keskinäinen vertailu ei ole mahdollista,
voittojen mennessä ”ristiin”, ratkaisee voitettuihin otteluihin käytetty aika. Ottelija, joka
on käyttänyt voitettuihin otteluihin lyhimmän yhteenlasketun ajan, voittaa.
5. Jos voitettuihin otteluihin käytetty aika on tasan, ratkaisee ottelijoiden kilpailun
punnitustilaisuudessa mitattu paino. Kevyempi ottelija valitaan voittajaksi.
6. Jos ottelijoiden painokin on tasan, otellaan uusintaottelut vertailussa mukana olevien
ottelijoiden kesken. Ennen otteluita tulee tehdä uusi arvonta cup-kaavioon.
Esimerkiksi jos vertailussa mukana on kolme ottelijaa, kaksi ottelijaa ottelevat
keskenään ja tämän ottelun voittaja ottelee kolmatta ottelijaa vastaan. Voittaja tästä
ottelusta valitaan voittajaksi.
10
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Pisteitä pooli- ja tuplapoolijärjestelmässä annetaan seuraavasti voimassa olevien
ottelusääntöjen mukaisesti:
a. Ippon-voitto / Fusen Gachi / Kiken Gachi 10 pistettä
b. Waza-ari 1 piste.
Tuplapoolissa ottelijat arvotaan kahteen enintään viiden ottelijan pooliin. Poolin sisällä
kilpailijat ottelevat toisiaan vastaan kuten yksinkertaisessa poolissa. Poolien voittajat
ottelevat semifinaaliottelut ristiin toisen poolin toiseksi sijoittunutta vastaan. Semifinaalien
voittajat ottelevat loppuottelussa, jonka voittaja on painoluokan voittaja. Semifinaaleissa
hävinneet saavat pronssia. Sijoitus poolien sisällä ratkeaa samoin perustein kuin aiemmin
kuvatussa enintään viiden ottelijan yksinkertaisessa poolissa.

3.3 Otteluajat
Arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa aikuisille ja U21- ja U18ikäluokille käytetään kansainvälisiä sääntöjä. U15-ikäluokassa otteluaika on 3 minuuttia,
U13-ikäluokassa 2 minuuttia ja U11-ikäluokassa 2 minuuttia. Golden Score -jatkoajasta
noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.

3.4 Ikä- ja painoluokat
1. Veteraanit, miehet yli 30 vuotta
Painoluokat: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
Veteraanien kilpailuissa käytetään lisäksi IJF:n määräämää ikäjaottelua.
2. Miehet
Painoluokat: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
3. Miehet alle 21 vuotta (U21)
Kilpailuvuonna 18, 19 tai 20 vuotta täyttävät
Painoluokat: -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
4. Pojat alle 18 vuotta (U18)
Kilpailuvuonna 15, 16 tai 17 vuotta täyttävät
Painoluokat: -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
5. Pojat alle 15 vuotta (U15)
Kilpailuvuonna 13 tai 14 vuotta täyttävät (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
6. Pojat alle 13 vuotta (U13)
Kilpailuvuonna 11 tai 12 vuotta täyttävät (kuristukset ja käsilukot kielletty)
11
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Painoluokat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
7. Pojat alle 11 vuotta (U11)
Kilpailuvuonna 10 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat, kuitenkin kilpailuvuotena vähintään
7 vuotta täyttävät. Ikäluokassa on kuristukset ja käsilukot kielletty ja lisäksi noudatetaan
ikäluokalle sovellettuja ottelusääntöjä. Painoluokat voidaan määritellä punnituksessa.
Ottelijoiden painoero saa olla enintään 20 %. Suositellaan painoluokkia: -23, -27, -30, 34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg.
8. Veteraanit, naiset yli 30 vuotta
Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Veteraanien kilpailuissa käytetään lisäksi IJF:n määräämää ikäjaottelua.
9. Naiset
Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
10. Naiset alle 21 vuotta (U21)
Kilpailuvuonna 18, 19 tai 20 vuotta täyttävät
Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
11. Tytöt alle 18 vuotta (U18)
Kilpailuvuonna 15, 16 tai 17 vuotta täyttävät
Painoluokat: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
12. Tytöt alle 15 vuotta (U15)
Kilpailuvuonna 13 tai 14 vuotta täyttävät (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
13. Tytöt alle 13 vuotta (U13)
Kilpailuvuonna 11 tai 12 vuotta täyttävät (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
14. Tytöt alle 11 vuotta (U11)
Kilpailuvuonna 10 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat, kuitenkin kilpailuvuotena vähintään
7 vuotta täyttävät. Ikäluokassa on kuristukset ja käsilukot kielletty ja lisäksi noudatetaan
ikäluokalle sovellettuja ottelusääntöjä. Painoluokat voidaan määritellä punnituksessa.
Ottelijoiden painoero saa olla enintään 20 %. Suositellaan painoluokkia: -25, -28, -32, 36, -40, -44, -48, -52, +52 kg.
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15. Ikä- ja painoluokkien yhdistäminen
Muissa kuin arvo- ja valiokilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa voidaan osanottajien
suostumuksella painoluokkia yhdistää osanottajien vähyyden vuoksi.
16. Osallistuminen eri sukupuolen painoluokkiin
Mikäli oman sukupuolen painoluokissa ei ole osallistujia voivat U15-ikäluokan ja sitä
nuorempien ikäluokkien tytöt osallistua poikien ja pojat tyttöjen painoluokkiin. Lisäksi
kilpailun järjestäjän suostumuksella U15-ikäluokan ja sitä nuorempien ikäluokkien kilpailijat
voivat osallistua toisen sukupuolen painoluokkiin myös muista perustelluista syistä.
17. Muut ikä- ja painoluokat
Veteraanien, miesten ja naisten sekä U21- ja U18-ikäluokissa voidaan järjestää myös
avoimia painoluokkia.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus U15-, U13- ja U11-ikäluokkien kilpailuissa käyttää joustavia
ikä- ja painoluokkia, jolloin niistä on ilmoitettava niistä kilpailukutsussa. Tällöin ikä- ja
painoluokat määritellään punnituksen jälkeen. Näin toimiessa järjestäjän tulee kuitenkin
välttää suuria paino- ja ikäeroja. Suositellaan, että painoero ottelijoiden välillä on
korkeintaan noin 20 %. Ikä- ja painoluokkia muodostettaessa kriteerinä voi myös olla
vyöarvo tai voitettujen ottelijoiden määrä, josta on myös ilmoitettava kilpailukutsussa.

3.5 Arvonta
Arvo- ja valiokilpailussa, kansainvälisissä sekä kaikissa virallisissa kilpailuissa arvonta tulee
suorittaa tietokoneohjatusti arvontaan soveltuvalla tietokoneohjelmalla. Muissa kilpailuissa
arvonta voidaan tehdä käsin. Arvokilpailuissa arvonta tapahtuu heti
ilmoittautumistilaisuuden jälkeen kilpailupäivää edeltävänä iltana. Muissa kilpailuissa
arvonta tapahtuu välittömästi punnituksen päätyttyä.
Arvontatapahtumaa johtaa kilpailupäällikkö tai erikseen tehtävään nimetty henkilö.
Arvonnan suorittavat arvontahenkilöt ja sitä valvovat järjestäjien nimeämä arvonnasta
vastaava henkilö ja kilpailun virallinen valvoja.
Mikäli painoluokassa on useampia ottelijoita samasta seurasta, tulee heidät arpoa eri
lohkoihin ja tarpeen vaatiessa eri puolilohkoihin.
Liiton myöntämissä arvokilpailuissa sijoittelusta vastaavat vastuuvalmentajat. Sijoittelu
tehdään edellisen vuoden SM-kilpailuiden ja sen jälkeen tulleen muun kilpailumenestyksen
perusteella. Sijoitettavia kilpailijoita saa olla enintään neljä per painoluokka. Muissa
kilpailuissa kilpailujen järjestäjä voi edellisen vuoden vastaavan kilpailun menestyksen
perusteella sijoittaa enintään neljä kilpailijaa per painoluokka.

3.6 Punnitus
Punnitusaika on kaikissa arvo- ja valiokilpailuissa, kansainvälisissä sekä kaikissa virallisissa
kilpailuissa vähintään tunti ja sen tulee päättyä viimeistään yksi tunti ennen kyseisen
painoluokan ottelujen alkua. Muissa kilpailuissa väliaika voi olla lyhyempikin, mutta kuitenkin
vähintään puoli tuntia.
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Punnituksen tulee tapahtua kilpailupäivänä. Arvo- ja valiokilpailuissa U18- ja U21-ikäluokan
sekä aikuisten punnitus tulee järjestää edellisenä iltana. Nuorten FJO -kilpailuissa ja
Samurai Cup -osakilpailuissa edellisen illan punnituksen lisäksi U18- ja U21-ikäluokkien
punnitus sallitaan myös kisapäivänä ennen otteluiden alkua. Poikkeuksen tähän voi
myöntää kilpailu- ja sääntövaliokunta.
Punnituksen alkamisaika ja pituus on aina ilmoitettava kilpailukutsussa. Aika tulee olla
porrastettu. Porrastuksen voi toteuttaa esimerkiksi niin, että eri ikäluokilla on eri punnitus- ja
ottelujen alkamisajat. Punnitus on kuitenkin ajoitettava niin, että kyseisen ikäluokan ottelut
alkavat viimeistään 3 tuntia ikäluokan punnituksen päättymisen jälkeen. Pienemmissä
kilpailuissa, joissa on vain yksi punnitus, voidaan alkamisajoissa joustaa.
Punnituksessa on käytettävä luotettavaa henkilövaakaa, jonka arvo- ja valiokilpailuissa
kilpailun virallinen valvoja hyväksyy ja sen on oltava kalibroitu ennen kilpailua.
Ennen punnitusta kilpailijoille voidaan järjestää mahdollisuus osallistua epäviralliseen
punnitukseen, jossa he saavat tarkastaa painonsa punnituksessa käytössä olevalla vaa’alla.
Virallisessa punnituksessa vaa’alle saa astua vain kerran. Jos epävirallista punnitusta ei ole
järjestetty, jokainen kilpailija on oikeutettu ennen punnituksen päättymistä asettumaan
vaa'alle niin monta kertaa kuin on tarpeellista.
Kilpailijan tarkka paino kirjataan punnituspöytäkirjaan. Kilpailija ottelee siinä painoluokassa
kuin hänen painonsa edellyttää. Mikäli kilpailija on yli- tai alipainoinen eikä näin ollen voi
osallistua ilmoittamaansa painoluokkaan, hän voi kaikissa muissa paitsi arvo- ja
kansainvälisissä kilpailuissa siirtyä joko alempaan tai ylempään painoluokkaan ilman
lisämaksua. Kaikkien kilpailijoiden tulee olla punnitustilaisuudessa paikalla. Jos kilpailija
myöhästyy punnituksesta, menettää hän oikeuden kilpailla.
Arvo- ja valiokilpailuissa punnitusta tulee olla valvomassa vähintään yksi tehtävään nimetty
tuomari ja kilpailujen järjestäjien valvoja. Punnituksen valvojien tulee olla samaa sukupuolta
punnittavien urheilijoiden kanssa. Mikäli punnittavien kanssa samaa sukupuolta olevaa
tuomaria ei kilpailuissa ole, voidaan punnituksen valvojaksi nimetä pätevä samaa
sukupuolta oleva toimitsija.
U18-ikäluokassa ja sitä nuoremmissa ikäluokissa urheilija ei saa tulla punnittavaksi alasti tai
esiintyä punnitustilassa tai sen välittömässä läheisyydessä alastomana. Pojilla pitää olla
päällään vähintään alusvaatteet ja tytöillä vähintään alusvaatteet sekä t-paita. Punnituksen
tuloksesta vähennetään alusvaatteiden osuutena 100 grammaa.
SM-, nuorten SM-, FJO- ja nuorten FJO- kilpailuissa aikuisilla sekä U21- ja U18-ikäluokilla
punnitus on kilpailua edeltävänä iltana. Kilpailupäivän aamuna ennen otteluiden alkua osa
kilpailijoista arvotaan kilpailun virallisen valvojan ja tuomarivastaavan toimesta
uusintapunnitukseen. Uusintapunnituksessa paino ei saa ylittää IJF:n määräämiä rajoja.

3.7 Ottelusta ilmoittaminen
Kuulutuksella ja/tai ilmoitustaululla tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilmoittaa
kilpailijoille, mistä painoluokasta tai -luokista ottelut alkavat. Ottelukaaviot on niin ikään
mahdollisimman nopeasti kiinnitettävä tarkoitukseen varatuille ilmoitustauluille. Ottelujen
etenemisestä ja tulevista otteluista on ilmoitettava kilpailijoille selkein kuulutuksin ja
infotauluin. Liiton myöntämissä kilpailuissa eri ikäluokkien ottelujärjestys tulee olla mainittu
etukäteen käsiohjelmassa tai järjestys on ilmoitettava ilmoitustaululla hyvissä ajoin ennen
kilpailun alkua.
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3.8 Ottelualue
Arvo- ja valiokilpailuissa kilpailualueen tulee olla kooltaan vähintään 13x13 metriä ja
enintään 16x16 metriä, joista suoja-alueen on oltava kolme metriä. Pienin ottelualue on
siten 7x7 metriä. U15- ja sitä nuoremmissa ikäluokissa voidaan sallia ottelualueeksi 6x6
metriä. Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. Ottelualueita
tulee olla kaikissa kilpailuissa yksi alkavaa sataa ottelijaa kohden jokaisena ottelupäivänä.
Ottelualue tulee kiinnittää alustaan hyvin, jotta se ei liiku ottelun aikana.
Tuomari sijoittuu siten, että hän on katse toimitsijapöytään päin ja hänestä oikealle puolelle
ottelualuetta tulee valkoisessa judopuvussa otteleva.
Ottelualueella tulee aina olla vähintään 3 metrin suoja-alue. Kahden ottelualueen välinen
suoja-alue aikuisten arvokilpailuissa on pääsääntöisesti oltava vähintään 4 metriä ja muissa
kilpailuissa vähintään 3 metriä. Vähintään 4 metrin suoja-aluetta ottelualueiden välissä
suositellaan käytettäväksi kaikissa kilpailuissa. Arvo- ja valiokilpailuissa sekä
kansainvälisissä kilpailuissa ottelualueen tulee olla yksivärinen.

3.9 Vastalauseet ja kilpailun jury
Kilpailujen juryn muodostavat järjestävän seuran nimeämä kilpailupäällikkö,
tuomarivastaava ja kilpailun virallinen valvoja. Mikäli kilpailuun ei ole nimetty virallista
valvojaa tai tuomarivastaava toimii valvojana, kilpailujen järjestäjä kutsuu kolmannen
jäsenen juryyn osanottajaseuroista. Juryn kolmas jäsen ei kuitenkaan voi olla järjestävästä
seurasta. Juryn puheenjohtajana toimii kilpailupäällikkö.
Vastalauseen juryn käsiteltäväksi voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti kaikista muista
kilpailujen kulkuun tai järjestelyihin liittyvistä asioista paitsi tuomareiden päätöksistä
otteluiden aikana, joista ei ole valitusoikeutta tai -mahdollisuutta. Jos tuloksessa tapahtuu
ilmiselvä sekaannus ottelun jälkeen tai tuomiota julistettaessa, tulee protesti esittää
välittömästi kyseisen ottelun jälkeen. Tällöin protesti esitetään tuomarivastaavalle.
Vastalauseen voi esittää kilpailija, tuomari tai huoltaja. Jury tekee päätöksensä
enemmistöperiaatteella. Päätöksestä voi valittaa edelleen liiton kilpailu- ja
sääntövaliokunnalle. Tällöin tehtävä vastalause on annettava kilpailujen kuluessa jurylle,
joka toimittaa vastalauseen edelleen. Huomautuksia kilpailuun liittyvistä järjestelyistä, joita
ei ole tarkoitettu virallisiksi vastalauseiksi, tulee esittää ensisijaisesti kilpailupäällikölle sekä
liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle.

3.10

Arvokilpailut

Arvokilpailujen järjestämiseen liittyvät vaatimukset:
1. Suomen Judoliiton arvokilpailuilla tarkoitetaan kaikkia kansainvälisiä kilpailuja, SMkilpailuja (miehet ja naiset sekä U21- ja U18- ikäluokat), Judo Finnish Open ja nuorten Judo
Finnish Open -kilpailuja, joiden järjestelyissä järjestäjän tulee täyttää alla olevat
vaatimukset. Valiokilpailuilla tarkoitetaan Samurai Cup -osakilpailuja.
Muissa liiton kilpailuissa kuten alempien vöiden mestaruus- ja ne-waza SM -kilpailuissa
näitä vaatimuksia noudatetaan soveltuvin osin. Soveltamisesta päättää liiton kilpailu- ja
sääntövaliokunta.
2. SM-kilpailuun saavat osallistua liiton jäsenseurojen rekisteröidyt jäsenet.
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3. Kaikissa yllä mainituissa kilpailuissa noudatetaan liiton kilpailumääräyksiä kaikilta osin.
Kilpailukutsu julkaistaan liiton kotisivulla.
4. Järjestäjä toimittaa liitolle kilpailun järjestämissuunnitelman viimeistään kaksi kuukautta
ennen kilpailua ja pitää aktiivisesti yhteyttä kilpailu- ja sääntövaliokunnan nimeämään
viralliseen valvojaan. Talousarvio tehdään erikseen sovittavalla tavalla.
5. Järjestäjä neuvottelee liiton toiminnanjohtajan kanssa liiton yhteistyösopimuksiin
(sponsoreihin) liittyvistä käytännön järjestelyistä kuten mainoksista käsiohjelmassa ja
judopuvuissa, mainostaulujen sijoittamisesta kilpailupaikalla, tarvikemyynnin
järjestämisestä, vieraiden hoitamisesta ja niin edelleen. Samoin järjestäjä sopii liiton kanssa
tarvittavista vapaalipuista liiton yhteistyökumppaneita ja toimihenkilöitä sekä muita
kutsuvieraita varten. Kutsuvieraita varten tulee olla varatut paikat katsomossa.
6. Kilpailupaikka tulee olla kilpailun arvon mukainen esimerkiksi urheiluhalli tai vastaava.
Majoitustilojen tulee sijaita kohtuullisella etäisyydellä kilpailupaikasta. Tarpeen vaatiessa
tulee järjestää kuljetus majoitus- ja kilpailupaikan välillä ennen ja jälkeen kilpailun. Muista
kuljetuksista sovitaan tarvittaessa erikseen. Kilpailupaikalla tulee olla kokoustilat liiton
käyttöä varten. Kilpailun ulkoiseen näkyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
7. Toimitsijamäärien ja käytettävien tarvikkeiden tulee olla kilpailumääräysten mukaisia.
8. Kilpailuun tulee tehdä käsiohjelma, jossa on maininta muun muassa kilpailun
organisaatiosta, ottelusäännöistä, kilpailun aikataulusta ja ottelujärjestyksestä. Liiton
pyytäessä tulee käsiohjelmassa olla liiton yhteistyösopimusten mainokset.
9. Kilpailussa käytetään liiton hyväksymiä palkintoja. Palkinnot hankkii liitto. Järjestäjä
vastaa kuitenkin palkintojen kustannuksista, jollei muuta ole sovittu.
10. Järjestäjä nimeää henkilön kilpailun tiedotusvastaavaksi. Tiedotusvastaavalla ei tule olla
muita tehtäviä kuin tiedotus- ja tulospalvelun hoitaminen. Valtakunnallisesta tiedotuksesta
vastaa liitto. Tiedotusvastaava toimittaa liiton toimistoon kilpailujen tulokset
ottelukaavioineen ja kilpailun tietokonedatan kahden päivän sisällä kilpailuista.
11. Järjestäjä vastaa liitolta lainaamistaan tarvikkeista kuten mainosmateriaalista ja
palauttaa ne lainausajankohtaa vastaavassa kunnossa. Tarvikkeista tehdään erillinen lista.
12. Joukkue SM-kilpailuissa liitto hankkii ja maksaa palkinnot.
Lisäksi suositellaan, että:
 toimitsijoilla on yhtenäinen asu kuten t-paita tai vastaava, esimiehille suositellaan
pukua
 kaikilla toimitsijoilla ID-kortti tai vastaava tunnistekortti
 palkintoseremonioita varten tulee olla palkintokoroke kukka-asetelmineen
 palkintojen jaossa on avustavia henkilöitä 1+3
 palkintojen jaon sisään- ja ulosmarssien aikana on musiikkia
 liputuksessa ja Suomen lipun käsittelyssä noudetaan Suomalaisuuden liiton ohjeita
 huomionosoitusten jako tehdään ennen finaaleja.
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3.11

Osanotto-oikeus

1. Veteraanit, miehet ja naiset yli 30 vuotta
Osanotto-oikeus veteraani-ikäluokkaan määritellään kilpailukohtaisesti kilpailukutsussa.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus määrittää vyöarvoraja veteraani-ikäluokkaan
osallistumiselle. Mikäli veteraani-ikäluokka järjestetään arvo- tai valiokilpailussa, tulee
ikäluokkaan osallistuvien täyttää miesten ja naisten ikäluokkiin määrätyt
vyöarvovaatimukset.
2. Miehet
Suomen mestaruuskilpailussa vähintään 2. kyu vyöarvo (ei koske sovelletun judon SMkilpailua). Osallistua voivat myös U21-miehet, joilla on vähintään 2. kyu vyöarvo sekä U18pojat, joilla on vähintään 1. kyu vyöarvo.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin
voivat osallistua myös U21-miehet, joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo sekä U18-pojat, joilla
on vähintään 2. kyu vyöarvo.
3. Miehet alle 21 vuotta (U21)
Suomen mestaruuskilpailuissa vähintään 3. kyu vyöarvo, Nuorten FJO- kilpailussa
vähintään 2. kyu vyöarvo ja Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo.
Osallistua voivat myös U18-pojat, joilla on vähintään 2. kyu vyöarvo.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin voi
osallistua myös U18-pojat, joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo.
4. Pojat alle 18 vuotta (U18)
Suomen mestaruuskilpailussa vähintään on 3. kyu vyöarvo, Nuorten FJO -kilpailussa
vähintään 2. kyu vyöarvo ja Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo. U15pojat eivät voi osallistua.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin
voivat osallistua myös U15-pojat, joilla on vähintään 4. kyu vyöarvo.
5. Pojat alle 15 vuotta (U15)
Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo. U13-pojat eivät voi osallistua.
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua
myös viimeisen vuoden U13-pojat. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot
eivät ole suuria voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyöarvo voi olla 4. kyu.
Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
6. Pojat alle 13 vuotta (U13)
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua
myös viimeisen vuoden U11-pojat. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot
eivät ole suuria voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyöarvo voi olla 4. kyu.
Kutsussa tulee ilmetä kilpailun luonne.
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7. Pojat alle 11 vuotta (U11)
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Alin osallistumisikä on kilpailuvuotena 7
vuotta täyttävät. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria
voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyöarvo voi olla 4. kyu. Kutsussa tulee ilmetä
kilpailun luonne.
8. Naiset
Suomen mestaruuskilpailussa vähintään 3. kyu vyöarvo (ei koske sovelletun judon SMkilpailua) Osallistua voivat myös U21-naiset, joilla vähintään 3. kyu vyöarvo sekä U18-tytöt,
joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin
voivat osallistua myös U21-naiset, joilla on vähintään 4. kyu vyöarvo sekä U18-tytöt, joilla
on vähintään 3. kyu vyöarvo.
9. Naiset alle 21 vuotta (U21)
Suomen mestaruuskilpailussa, Nuorten FJO -kilpailussa vähintään 3. kyu vyöarvo ja
Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo. Osallistua voivat myös U18-tytöt,
joilla on vähintään 3. kyu vyöarvo.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin voi
osallistua myös U18-tytöt, joilla on vähintään 4. kyu vyöarvo.
10. Tytöt alle 18 vuotta (U18)
Suomen mestaruuskilpailussa, Nuorten FJO -kilpailussa vähintään 3. kyu vyöarvo ja
Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo. U15-tytöt eivät voi osallistua.
Kansallisissa kilpailuissa suositellaan vähintään 4. kyu vyöarvoa. Kansallisiin kilpailuihin voi
osallistua myös U15-tytöt, joilla on vähintään 4. kyu vyöarvo.
11. Tytöt alle 15 vuotta (U15)
Samurai Cup -osakilpailuissa vähintään 4. kyu vyöarvo. U13-tytöt eivät voi osallistua.
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Kansallisiin kilpailuihin voi osallistua
myös viimeisen vuoden U13-tytöt. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot
eivät ole suuria voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyöarvo voi olla 4. kyu.
Kutsussa tulee ilmetä kilpailun luonne.
12. Tytöt alle 13 vuotta (U13)
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Kansallisiin kilpailuihin voivat osallistua
myös viimeisen vuoden U11-tytöt. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot
eivät ole suuria voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyöarvo voi olla 4. kyu.
Kutsussa tulee ilmetä kilpailun luonne.
13. Tytöt alle 11 vuotta (U11)
Kansallisissa kilpailuissa vähintään 5. kyu vyöarvo. Alin osallistumisikä on kilpailuvuotena 7
vuotta täyttävät. Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria
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voidaan sallia 6. kyu vyöarvo. Tällöin korkein vyö voi olla 4. kyu. Kutsussa tulee ilmetä
kilpailun luonne.
14. Muut kilpailut
Edellisten lisäksi voidaan järjestää erikoiskilpailuja, joissa muulla tavalla on rajattu osanottooikeus. Tällaisia ovat esimerkiksi alempien vöiden kilpailut tai senioreille tarkoitetut kilpailut.
Alempien vöiden kilpailuissa käsilukot ja kuristukset eivät ole sallittuja missään ikäluokassa.
15. Kilpailut ulkomailla
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin sekä EJU:n ja IJF:n kalentereihin merkittyihin
kilpailuihin osallistuminen edellyttää liiton suostumusta sekä ilmoittautumista liiton kautta.
Muihin kilpailuihin ulkomailla voi osallistua ilman liiton suostumusta.
Kansainvälisissä kilpaluissa noudatetaan kunkin kilpailun järjestäjän ohjeita. Tarvittaessa
liiton Valmennusvaliokunta vastaa ohjeiden tulkitsemisesta ja poikkeuslupien
myöntämisestä joukkuetta muodostettaessa.
16. Poikkeukset
Arvo- ja valiokilpailuissa Kilpailu- ja sääntövaliokunta voi kilpailijan valmentajan tai
liittovalmentajien hakemuksesta erityisistä syistä myöntää luvan poiketa aiemmin
mainituista vähimmäisvaatimuksista. Poikkeuslupia voidaan myöntää vain U18-, U21- tai
aikuisten ikäluokassa virallisesti kilpailevalle. Tätä nuoremmille ikäluokille ei poikkeuslupia
voida myöntää.

3.12

Hansoku-make

Hansoku-make voidaan määrätä vakavasta rikkomuksesta ottelun kuluessa.
Ottelusääntöjen perusteella tästä voi olla seurauksena sulkeminen pois kilpailusta. Mikäli
näin on, mattotuomari ilmoittaa asiasta toimitsijapöydälle. Sulkeminen pois kilpailusta
toteutetaan seuraavasti:
1. Kilpailijan otellessa poolijärjestelmässä hänen kaikki ottelunsa poistetaan ja ne eivät
vaikuta kilpailun lopputulokseen, mikäli kysymyksessä ei ollut kilpailijan viimeinen ottelu.
Kilpailija ei voi saada mitalia vaan se jätetään jakamatta. Kilpailija saa kuitenkin
voittamistaan otteluista kilpailupisteet.
2. Kilpailijan otellessa ranskalaisessa ottelujärjestelmässä hän ei voi jatkaa keräilyissä vaan
hänen vastustajansa voittaa luovutuksella mahdollisen seuraavan ottelun. Vaikka kilpailija
häviää mitaliin oikeuttavan ottelun, hän ei saa mitalia vaan se jätetään jakamatta.
3. Joukkuekilpailussa kilpailijan joukkue ei saa käyttää seuraavissa otteluissa kilpailusta
suljetun kilpailijan sijasta varakilpailijaa vaan joutuu luovuttamaan nämä ottelut. Mikäli
vastakkaisella joukkueella ei ole myöskään asettaa kilpailijaa, ei kumpikaan joukkue saa
ottelusta pisteitä.
4. Jos kilpailija osallistuu useampaan painoluokkaan, tarkoittaa sulkeminen pois kilpailusta
kyseisen päivän kaikkien painoluokkien keskeyttämistä. Jos kilpailijalle julistetaan yhdessä
painoluokassa hansoku-make, kilpailija joutuu antamaan luovutusvoiton myös muissa
painoluokissa. Tätä sääntöä sovelletaan myös, kun painoluokat ovat eri ikäluokissa ja myös
kun kilpailija on maksanut useamman ilmoittautumismaksun. Ilmoittautumismaksuja ei
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palauteta. Jos yhden painoluokan kaikki ottelut on oteltu kokonaan ja ottelija saa hansokumaken seuraavassa painoluokassa, jäävät aiemmin otellun painoluokan tulokset voimaan.
5. Kun kilpailija osallistuu kilpailuun, jossa otellaan eri ikäluokat eri päivinä ja hänelle
julistetaan ensimmäisenä päivänä ottelusta hansoku-make, kilpailija saa jatkaa ottelujaan
toisessa ikäluokassa seuraavana päivänä, mikäli hän on etukäteen ikäluokkaan
ilmoittautunut.
6. Jos kilpailija saa hansoku-maken shidojen kertymisestä, häntä ei suljeta mahdollisista
jatko-otteluista.
7. Jos kilpailija saa hansoku-maken epäurheilijamaisesta käytöksestä tai kielletystä
liikkeestä, joka voi vahingoittaa vastustajaa, hänet suljetaan pois kilpailusta. Kilpailija ei voi
otella myöskään missään muussa paino- tai ikäluokassa kyseisenä päivänä eikä kyseisen
kilpailun aikana.
8. Tuomareiden on hansoku-make tapauksissa aina käytävä ilmoittamassa toimitsijoille,
saako kilpailija jatkaa painoluokan muissa otteluissa tai muussa ikäluokissa. Kilpailun
virallinen valvoja raportoi epäurheilijamaisesta käytöksestä annetuista hansoku-make tuomioista liiton kurinpitovaliokunnalle.
9. Näiden määräysten lisäksi kaikissa kilpailuissa tulee noudattaa kansainvälisiä hansokumake -määräyksiä.

4 Kilpailumääräysten noudattaminen
Kilpailumääräysten noudattamista valvoo liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta. Näiden
kilpailumääräysten vastaisesta toiminnasta annettavista kirjallisista varoituksista päättää
kilpailu- ja sääntövaliokunta. Kilpailumääräysten vastaisesta toiminnasta annettavista
muista rangaistuksista päättää liiton kurinpitovaliokunta.
Rangaista voidaan sitä, joka rikkoo näitä kilpailumääräyksiä. Rangaistus näiden määräysten
vastaisesta toiminnasta voi kohdistua yhteisöön tai yksilöön. Rangaistuslajit on määritelty
liiton kurinpitosäännöissä.
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LIITE 1. Kilpailujen ensiapu
Tässä liitteessä on esitetty vaatimukset virallisissa kilpailuissa vaadittavalle
ensiapupisteelle, sen henkilöstölle ja siinä tarvittaville tarvikkeille.
1. Ensiapupiste on sijoitettava kisapaikalle, siten että siitä on suora pääsy ulko-ovelle,
josta loukkaantuneen kuljetus voidaan tarvittaessa järjestää. Ensiapupisteelle on
annettava tiedoksi kisapaikan tarkka osoite.
2. Ensiapupiste koostuu pöydästä ja vähintään kahdesta tuolista ja se tulee merkata
siten, että ottelijoiden, valmentajien ja yleisön on se helppo havaita.
3. Ensiapupisteestä on oltava suora näkö- ja kulkuyhteys kaikille ottelualueille. Jos
ottelualueita on enemmän kuin kaksi, tulee ensiapupisteitä olla vähintään kaksi.
4. Ensiapupisteen läheisyyteen tulee rakentaa tatameista alue, jossa ottelijoiden
pidempi hoito voidaan tehdä ja odottaa mahdollista siirtoa jatkohoitoon. Alueella tulee
voida taata hoidettavan yksityisyys.
5. Ensiapupisteellä työskentelevällä ensiapuryhmällä tulee olla tehtävään sopiva
koulutus sekä heidän tulee ymmärtää lajin luonne. Suositeltavaa on tehdä yhteistyötä
Suomen Punaisen Ristin paikallisosaston kanssa sekä käyttää hyödyksi judoa tai
muita kamppailulajeja harjoittelevia alan opiskelijoita tai ammattilaisia.
6. Ensiapupisteellä tulee työskennellä vähintään kaksi henkilöä kerrallaan. Lisäksi
voidaan nimetä avustava henkilö, joka puhdistaa tatamin tarvittaessa.
7. Kisajärjestäjän tulee perehdyttää ensiapuryhmä judon ottelusääntöihin sekä kilpailun
käytäntöihin. Ensiapuryhmän tulee olla varautunut tajuttoman ottelijan hoitoon.
8. Ensiapuryhmälle tulee olla järjestetty taukotila, ruokailumahdollisuus sekä sopiva
määrä vaihtohenkilöitä.
9. Ensiapuryhmää suositellaan tekemään lyhyt kirjallinen raportti jokaisesta kilpailussa
sattuneesta loukkaantumisesta mahdollista vakuutusyhtiön yhteydenottoa varten.
10. Ensiapuryhmällä tulee olla käytössään vähintään seuraavat tarvikkeet:
- Kertakäyttöhansikkaita ja käsien puhdistusaine
- Nenäverenvuotojen ja haavojen hoitovälineet: puhdistusaine, pumpuli, sideharso,
steriilit taitokset, laastari ja sakset
- Leveää urheiluteippiä
- Ideaaliside ja itseensä tarttuva tukiside (Coban-sidos)
- Kynsisakset
- Särkylääkkeet ibubrofen ja parasetamol sekä allergialääke
- Kolmioliinoja
- Paarit ja vähintään yksi niskatuki (niskavammojen hoidossa tulee huomioida
ensiapuryhmän pätevyys)
- Kylmäpusseja (talvella lunta kylmälaukussa sekä solmittavia pakastepusseja),
kylmägeeliä sekä kylmäspray
- Pudistusainetta tatamin puhdistamiseen
- Juomavettä ja mukeja
- Käsipaperia ja roskakori sekä roskapusseja
Lisäksi on suositeltavaa, että käytössä ovat vielä seuraavat tarvikkeet:
- Erilaisia lastoja, kuten tyhjiölasta
- Bebanthen -rasva ja/tai -vaahto hiertymiä varten
- Vaseliini nenäverenvuodon tyrehdyttämistä helpottamaan
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LIITE 2. Samurai Cup
Samurai Cup on liiton valiokilpailu ja sitä koskee arvo- ja valiokilpailujen säännöt. Samurai
Cup käsittää kolme valtakunnallista U15-, U18-, U21-ikäluokkien osakilpailua, joista yksi
käydään kevätkaudella ja kaksi syyskaudella, sekä nuorten Suomen mestaruuskilpailut
U18- ja U21-ikäluokille. Samurai Cupin kokonaiskilpailun voitto ratkeaa syksyllä viimeisen
Samurai Cup -osakilpailun jälkeen. SM-kilpailuista saa Samurai Cupiin kaksinkertaiset
pisteet.
Samurai Cup I
SM-kilpailut
Samurai Cup II
Samurai Cup III

tammikuu-helmikuu
helmikuu-huhtikuu
syyskuu-lokakuu
lokakuu-marraskuu

Liiton hallitus päättää hakemusten perusteella kilpailupaikat ja järjestäjät ottaen valinnoissa
huomioon alueelliset tekijät. Kilpailussa lasketaan sijoitusten perusteella kilpailijoille pisteitä,
joiden avulla ratkaistaan ikä- ja painoluokittain Samurai Cupien voittajat. Kilpailuun voidaan
kahdesti vuodessa myöntää myös aikuisten ikäluokka.
Kilpailuun saavat osallistua IJF:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet. Vähimmäisvaatimus
kaikilta kilpailijoilta on aikaisempi kilpailukokemus ja 4. kyu vyöarvo.
U21-MIEHET
U21-NAISET
U18-POJAT
U18-TYTÖT
U15-POJAT
U15-TYTÖT

:
:
:
:
:
:

kilpailuvuonna 18 – 20 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 18 – 20 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 13 – 14 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 13 – 14 vuotta täyttävät

Kilpailija voi osallistua samana päivänä sekä U18- että U21-nuorten ikäluokkiin. Tästä
säännöstä voidaan poiketa kilpailijoiden määrän ollessa suuri. U18-pojissa otteleva kilpailija
voi osallistua myös U21-miesten kilpailuun. Kilpailijan vyöarvon on tällöin oltava vähintään
2. kyu. U18-tytöissä otteleva kilpailija voi osallistua myös U21-naisten kilpailuun, mutta
silloin vyöarvo on oltava vähintään 3. kyu. U15-nuorissa kilpaileva ei voi osallistua
vanhempaan ikäluokkaan, eikä U13 tai nuorempi Samurai Cupiin.
U21-MIEHET

:

-55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg

U21-NAISET

:

-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

U18-POJAT

:

-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg

U18-TYTÖT

:

-44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

U15-POJAT

:

-42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg

U15-TYTÖT

:

-40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Saman ikäluokan eri painoluokkia voidaan yhdistää ottelijoiden määrän ollessa pieni.
Painoluokkien yhdistämiseen on saatava jokaisen painoluokkaan ilmoittautuneen
suostumus. Ottelija voi saada Samurai Cup -pisteitä vain siinä painoluokassa, johon hän
kilpailupäivänä osallistuu.
Otteluaika on kansainvälisten ottelusääntöjen ja ottelujärjestelmä liiton kilpailumääräysten
mukainen. Ilmoittautumismaksun määrää liitto vuosittain.
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Ilmoittautumiset tehdään liiton kilpailujen ilmoittautumisjärjestelmän kautta järjestäjälle
kirjallisesti kutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava
etunimi, sukunimi, syntymävuosi, vyöarvo ja seura sekä tieto ikä- ja painoluokasta.
Kilpailu- ja sääntövaliokunta määrää kilpailukaudelle Samurai Cup -kokonaiskilpailua varten
valvojan, joka vastaa sääntötulkinnoista ja huolehtii pisteiden laskemisesta.
Kilpailukutsu tulee toimittaa liittoon vähintään kuusi viikkoa ennen kilpailua ja siitä on
käytävä ilmi kilpailun paikalla olevan virallisen valvojan nimi ja yhteystiedot. Ottelut tulee
käydä vähintään kahdella ottelualueella. Yhtä ottelualuetta kohti saa olla enintään 120
ottelijaa.
Kilpailua ei saa yhdistää toisen samana päivänä käytävän kilpailun kanssa, vaan Samurai
Cup -osakilpailu on oteltava omana kilpailunaan. Samurai Cup -osakilpailuun voidaan
yhdistää ainoastaan avoimet painoluokat ja ”haastajasarjat” aikuisille kilpailijoille.
Kilpailussa käytetään valkoista ja sinistä judopukua. U15-ikäluokassa käytetään vain
valkoista judopukua.
Samurai Cup -osakilpailuissa tehdään sijoittelut U18- ja U21-ikäluokissa. Ikäluokkien
painoluokissa sijoitetaan enintään neljä ensimmäistä voimassa olevan Samurai Cup
pistetilanteen mukaan. Samurai Cupin ensimmäisessä osakilpailussa sijoittelua ei tehdä.
Nuorten SM-kilpailuissa sijoittelu tehdään 3.4 Arvonta -kappaleen mukaisesti.
Tulokset ottelukaavioineen lähetetään liittoon välittömästi kilpailujen jälkeen. Jokaisessa
osakilpailussa jaetaan mitalit, jotka järjestäjä hankkii. Syksyn viimeisen osakilpailun jälkeen
palkitaan painoluokkien Samurai Cupin voittajat jokaisessa ikäluokassa. Samurai Cup kokonaiskilpailun palkinnot hankkii ja kustantaa liitto. Samurai Cup -kokonaiskilpailussa
palkitaan vain painoluokan voittajat ja eniten pisteitä kerännyt seura.

Pisteiden laskeminen
Jokaisesta osakilpailusijoituksesta annetaan osallistujille ja seuroille pisteitä. Pisteitä
myönnetään seuraavasti:
1. Osallistumispisteet: Osallistuminen 1 piste
2. Voittopisteet: 1 piste jokaisesta otteluvoitosta
3. Sijoituspisteet: Painoluokan ensimmäinen sija 9 pistettä, toinen sija 6 pistettä ja
kolmas sija 3 pistettä
Seuraavin lisäyksin:
1. Kajaanissa ja sen pohjoispuolella olevilla paikkakunnilla järjestetyistä Samurai Cup osakilpailuista jaetaan kaksinkertaiset osallistumis-, voitto- ja sijoituspisteet.
2. Nuorten SM-kilpailusta jaetaan kaksinkertaiset voitto- sekä sijoituspisteet.
Ottelija voi saada pisteitä vain siinä painoluokassa, johon hän kilpailupäivänä osallistuu. Jos
painoluokassa on vain kaksi ottelijaa, toisesta sijasta ei saa pisteitä. Jos painoluokassa on
vain kolme ottelijaa, kolmannesta sijasta ei saa pisteitä. Jos painoluokassa on vain yksi
ottelija, voitto- tai sijoituspisteitä ei jaeta ollenkaan, mutta osallistumispisteet jaetaan.
Jokaisessa ikäluokassa painoluokan Samurai Cup -voittaja on eniten pisteitä Samurai Cup osakilpailuista kerännyt ottelija. Tasapisteisiin päädyttäessä Cup-voittajan ratkaisee
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ensisijaisesti sijoitus nuorten SM-kilpailussa ja sen jälkeen sijoitus kauden viimeisessä
kilpailussa, sekä toissijaisesti kyseisen painoluokan osakilpailuvoittojen lukumäärä. Kilpailija
voi osallistua eri osakilpailuissa eri painoluokkiin. Painoluokan Samurai Cup -voittaja on se,
jolla on kyseisessä painoluokassa eniten pisteitä.
Seuraranking kilpailussa lasketaan kaikkien seurojen kilpailijoiden pisteet yhteen. Eniten
pisteitä kerännyt seura voittaa seurarankingin ja palkitaan viimeisen osakilpailun päätteeksi.
Esimerkki Samurai Cupin pisteiden laskemisesta:
Ottelija tulee toiseksi voittamalla kolme ottelua ja häviämällä yhden. Hän saa
osallistumisesta yhden pisteen, kolmesta otteluvoitostaan kolme pistettä ja hopea
sijoituksestaan kuusi pistettä eli yhteensä 10 pistettä.
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LIITE 3. Nuorten Judo Finnish Open
Nuorten Judo Finnish Open on liiton arvokilpailu ja sitä koskee arvokilpailujen säännöt.
Nuorten Judo Finnish Open on vuosittain järjestettävä kansainvälinen junioreiden
judokilpailu U18- ja U21-ikäluokille. Liiton hallitus päättää hakemusten perusteella
vuosittain, mille seuralle järjestämisoikeus myönnetään. Hakemukset on lähetettävä liittoon
kilpailumääräysten mukaisesti.
Kilpailuun saavat osallistua IJF:n jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenet.
U21-MIEHET
U21-NAISET
U18-POJAT
U18-TYTÖT

:
:
:
:

kilpailuvuonna 18 – 20 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 18 – 20 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät
kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät

U18- pojissa kilpaileva voi osallistua myös U21-miesten kilpailuun vyöarvon ollessa
vähintään 2. kyu. Kilpailija voi osallistua samana päivänä sekä U18- että U21-nuorten
ikäluokkaan. Säännöstä voidaan poiketa kilpailijoiden määrän ollessa suuri.
Vähimmäisvyöarvovaatimus kilpailuun on kaikilla 2. kyu.
U18-tytöissä kilpaileva voi osallistua myös U21-naisten kilpailuun, vyöarvon ollessa
vähintään 3. kyu. Kilpailija voi osallistua samana päivänä sekä U18- että U21-nuorten
ikäluokkaan. Säännöstä voidaan poiketa kilpailijoiden määrän ollessa suuri.
Vähimmäisvyöarvovaatimus kaikilla on 3. kyu.
U15-nuorissa kilpaileva tai nuorempi ei voi osallistua kilpailuun.
U21-MIEHET
U21-NAISET
U18-POJAT
U18-TYTÖT

:
:
:
:

-55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
-44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Otteluaika on kansainvälisten sääntöjen mukainen ja ottelujärjestelmä liiton
kilpailumääräysten mukainen. Ilmoittautumismaksun liitto määrää vuosittain.
Ilmoittautumiset tehdään liiton kilpailujen ilmoittautumisjärjestelmän kautta järjestäjälle
kirjallisesti kutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava
etunimi, sukunimi, syntymävuosi, vyöarvo ja seura sekä tieto ikä- ja painoluokasta.
Kilpailukutsu tulee toimittaa liittoon vähintään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Tulokset
ottelukaavioineen lähetetään liittoon välittömästi kilpailujen jälkeen. Kilpailussa jaetaan
palkinnot, jotka järjestäjä hankkii.
Ottelut tulee käydä vähintään kahdella ottelualueella. Yhtä ottelualuetta kohti saa olla
enintään 120 ottelijaa. Kilpailua ei saa yhdistää toisen samana päivänä käytävän kilpailun
kanssa, vaan NFJO on käytävä omana kilpailunaan. Kilpailu- ja sääntövaliokunta määrää
kilpailulle virallisen valvojan, joka vastaa sääntötulkinnoista ja kilpailumääräysten
noudattamisen valvonnasta. Kilpailussa käytetään valkoista ja sinistä judopukua.
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LIITE 4. Alempien vöiden mestaruuskilpailut
Kilpailu on tarkoitettu aloitteleville judoharrastajille, jotka ovat harrastaneet judoa
kilpailumielessä vasta lyhyen ajan. Kilpailun järjestämisoikeuden myöntää liiton kilpailu- ja
sääntövaliokunta hakemusten perusteella. Kilpailu järjestetään tammi–maaliskuun aikana.
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet. Osallistujan vyöarvo
tulee olla vähintään 5. kyu ja enintään 4. kyu. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla judopassi sekä
voimassa oleva jäsenyys liiton jäsenseuraan. Kuristusten ja käsilukkojen käyttö kilpailussa
on kielletty.

Paino- ja ikäluokat
POJAT ALLE 15 VUOTTA (kilpailuvuonna 14 täyttävät tai nuoremmat)
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
MIEHET YLI 15 VUOTTA (kilpailuvuonna 15 täyttävät tai vanhemmat)
-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
TYTÖT ALLE 13 VUOTTA (kilpailuvuonna 12 täyttävät tai nuoremmat)
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
NAISET YLI 13 VUOTTA (kilpailuvuonna 13 täyttävät tai vanhemmat)
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Kaikkien otteluiden otteluaika on 3 minuuttia. Ottelun päättyessä tasan, jatketaan Golden
Score -jatkoajalle kansainvälisen säännön mukaan ilman aikarajoitusta. Jos kilpailijoita on
painoluokassa 11 tai enemmän, otellaan ranskalaisen ottelujärjestelmän mukaisesti. Jos
kilpailijoita on painoluokassa 6 tai enemmän, otellaan poolijärjestelmässä. Jos kilpailijoita on
5 tai vähemmän, otellaan poolijärjestelmässä.
Ilmoittautumismaksun määrää liitto vuosittain. Ilmoittautuminen suoritetaan järjestäjälle
kirjallisesti kutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä liiton kilpailumääräysten
mukaisesti. Jälki-ilmoittautumisen mahdollisuudesta päättää järjestäjä.
Kilpailun palkinnot hankkii ja kustantaa järjestäjä.
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LIITE 5. Ne-waza SM-kilpailut
Ne-waza SM-kilpailuissa eli mattojudon SM-kilpailuissa noudatetaan liiton
kilpailumääräyksiä sekä ottelusääntöjä alla olevin täydennyksin ja poikkeuksin.
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet.
Osallistujan tulee täyttää kilpailuvuonna vähintään 15 vuotta.
Osallistujan vyöarvo tulee olla vähintään 3. kyu.

Painoluokat
MIEHET: -66, -73, -81, -90, +90 kg ja avoin
NAISET: -52, -57, -63, -70, +70 kg

Otteluaika
MIEHET: 4 minuuttia, Golden Score ilman aikarajoitusta.
NAISET: 4 minuuttia, Golden Score ilman aikarajoitusta.
Ottelujärjestelmä on liiton kilpailumääräysten mukainen.
Ilmoittautumismaksun määrää liitto vuosittain.
Järjestäjä hankkii ja kustantaa palkinnot.
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LIITE 6. Joukkue SM-kilpailut
Joukkueiden muodostamissäännöt
Yhdessä joukkueessa tulee olla vähintään kolme kilpailijaa. Joukkueessa voi olla
varajäseniä korkeintaan yhtä monta kuin varsinaista joukkueen jäsentä. Yksittäinen kilpailija
saa osallistua vain yhteen joukkueeseen.
Joukkue SM-kilpailut järjestetään miehille ja naisille sekä nuorille. Nuorten joukkueeseen
voivat kuulua U18- ja U21-ikäluokkien kilpailijat. Nuorten joukkueet ovat sekajoukkueita,
joihin kuuluu sekä miehiä, että naisia. Joukkueiden muodostamisessa noudatetaan liiton
kilpailumääräyksissä olevia ikä- ja vyöarvorajoituksia.

Joukkueiden ilmoittaminen ja osallistumisen varmistus
Joukkueet on ilmoitettava kilpailuun kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
Kilpailuihin on ilmoittauduttava kirjallisesti tai järjestäjän ilmoittamassa internetosoitteessa,
ellei kutsussa toisin mainita.
Jokaisen joukkueen osallistuminen ja kokoonpano tulee varmistaa kilpailun järjestäjälle
kilpailukutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti ennen kilpailun alkamista.

Seurajoukkueet
Seurajoukkue saa käyttää yhtä (1) seuran ulkopuolista lainajäsentä joka tulee ilmoittaa
kilpailun järjestäjälle etukäteen kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lainajäsenen ottelemiseen täytyy saada lupa hänen omalta seuraltaan. Lupa voidaan antaa
kirjallisesti tai sähköpostilla.

Oppilaitosjoukkueet ja alueelliset joukkueet
Oppilaitosjoukkueita ja alueellisia joukkueita voidaan muodostaa vain kilpailu- ja
sääntövaliokunnan poikkeusluvalla.
Oppilaitosjoukkueen voi muodostaa esimerkiksi urheilulukion, urheiluakatemian tai
Puolustusvoimien Urheilukoulun judokoista. Oppilaitosjoukkueen jäsenten valinnasta vastaa
oppilaitoksen valmennuksesta vastaava henkilö.
Alueyhdistykset tai vastaavat seurayhteisöt voivat muodostaa alueellisia joukkueita.

Painoluokat
AIKUISET, MIEHET: -66, -73, -81, -90, +90 kg
AIKUISET, NAISET: -52, -57, -63, +63 kg
NUORET U18/U21, MIEHET: -60, -66, -81, +81 kg
NUORET U18/U21, NAISET: -57, +57 kg
Kilpailija voi otella painonsa edellyttämässä painoluokassa tai yhtä painoluokkaa
ylemmässä painoluokassa. Painoluokkaa voi vaihtaa edellä mainituissa rajoissa vapaasti
kilpailun aikana.
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Mikäli joukkuekilpailu käydään samana viikonloppuna henkilökohtaisten SM-kilpailujen
aikana, käy henkilökohtaisten kilpailujen punnitus myös joukkuekilpailuissa. Jos
joukkuekilpailuun osallistuu kilpailijoita, jotka eivät osallistu henkilökohtaiseen kisaan, voivat
he käydä punnituksessa henkilökohtaisen kilpailun punnituksen yhteydessä tai
joukkuekilpailupäivänä järjestettävässä punnituksessa. Jos joukkuekilpailu järjestetään eri
viikonloppuna kuin henkilökohtaiset SM-kilpailut, punnitus järjestetään kilpailupäivän
aamuna.

Ikä- ja vyöarvorajoitukset
Joukkuekilpailuun voivat osallistua kilpailijat, jotka sääntöjen mukaan voivat osallistua
kyseisen vuoden henkilökohtaiseen SM-kilpailuun. Kilpailu- ja sääntövaliokunta voi myöntää
hakemuksesta poikkeusluvan.

Ottelujärjestelmä
Jos joukkueita on 2-5, ottelujärjestelmä on pooli. Jos joukkueita on 6-10, ottelujärjestelmä
on tuplapooli, jossa alkupoolien voittajat kohtaavat finaalissa ja alkupoolien toiseksi
sijoittuneet pronssiottelussa. Jos joukkueita on 11 tai enemmän, ottelujärjestelmä on
ranskalainen kaavio ja kilpailussa jaetaan kaksi pronssimitalia. Arvonta suoritetaan kilpailun
juryn toimesta. Kilpailussa käytetään kansainvälisiä otteluaikoja. Kilpailussa käytetään
valkoista ja sinistä judopukua.

Otteluun saapuminen
Ennen jokaista ottelua joukkueen johtajan on esitettävä joukkueen kokoonpano kyseisessä
ottelussa kilpailun järjestäjälle. Joukkueella on mahdollisuus vaihtaa joukkueen varsinaisia
jäseniä joukkueen varajäseniin ennen joukkueen kokoonpanon ilmoittamista.
Jokaisen kilpailijan, joka on osallistunut joukkueottelun aloittavaan yhteiskumarrukseen, on
saavuttava ottelemaan. Poikkeuksena tähän on lääketieteellisin perustein tapahtunut
ottelun keskeyttäminen, jonka kilpailun lääkäri vahvistaa. Mikäli kilpailija ei saavu omaan
otteluunsa ottelemaan, joukkue häviää joukkueottelun diskaamisella. Mikäli joukkue ei
saavu joukkueottelun aloittavaan yhteiskumarrukseen, julistetaan toinen joukkue voittajaksi.

Otteluiden voittaminen
Kahden joukkueen välisen joukkueottelun voittava joukkue määräytyy seuraavin perustein:
1. Joukkueottelussa voitettujen otteluiden eli otteluvoittojen määrä.
2. Jos otteluvoittojen määrä on tasan, lasketaan yksittäisten otteluiden suorituspisteet
yhteen ja enemmän suorituspisteitä saanut joukkue on voittaja.
Pisteitä annetaan seuraavasti voimassa olevien ottelusääntöjen mukaisesti:
a. Ippon-voitto / Fusen Gachi / Kiken Gachi 10 pistettä
b. Waza-ari 1 piste.
Samat pisteet annetaan, vaikka suorituspisteet olisi saavutettu varsinaisella otteluajalla
tai Golden Score -jatkoajalla.
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3. Jos yksittäisten otteluiden suorituspisteet ovat joukkueiden kesken tasan, arvotaan
satunnaisesti yksi ottelupari (joissa molemmilla joukkueilla on edustaja), jotka ottelevat
Golden Score -ottelun, jossa ensimmäinen pistesuoritus määrää voittajajoukkueen.
Joukkue ei saa vaihtaa edustajaa uusintaotteluun.
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LIITE 7. Katakilpailut
Kansallisissa katakilpailuissa tulee noudattaa soveltuvin osin näitä kilpailumääräyksiä sekä
seuraavia sääntöjä:

1. KATA
Virallisia kilpakatoja on viisi:
1.
2.
3.
4.
5.

Nage-no-kata
Kime-no-kata
Katame-no-kata
Kodokan goshin-jutsu
Ju-no-kata

Lyhennettyjen katojen, kuten nage-no-katan kolme ensimmäistä osaa, kilpailusarjat ovat
myös mahdollisia.
Tuomarit arvioivat nämä katat IJF:n katan arviointikriteerien, Kodokanin virallisten
katastandardien ja Kodokanin virallisten katavideoiden perusteella.
Muissa katoissa kilpaileminen on mahdollista kilpailun järjestäjän ja tuomariston yhteisellä
päätöksellä. Kilpailukutsussa tulee kertoa, että kyseinen kata ei ole virallinen kilpailukata.
Nämä katat arvioidaan samoin periaattein kuin muutkin katat ja tuomariston yhteisesti
sopimin kriteerein.

2. KILPAILUALUE
Kilpailualueen koko on 8 x 8 metriä ja se on peitetty tatamilla tai muulla hyväksyttävällä,
normaalisti vihreällä, materiaalilla. Tuomariston päätöksellä, ja katasta riippuen, tästä
voidaan tarvittaessa joustaa. Kilpailualueen ympärillä tulee olla vähintään 2 metriä leveä
suoja-alue, joka on katettu kilpailualueesta poikkeavan värillisillä tatameilla.
Kilpailualue pitää asettaa tukevalle (mielellään joustavalle) lattialle. Kun käytössä on useita
rinnakkaisia kilpailualueita, tulee niiden välillä olla 2 metrin suoja-alue.
Kilpailualueen keskeltä 6 metrin päähän toisistaan tulee kiinnittää värillinen teippi (noin 10
cm leveä ja 50 cm pitkä) osoittamaan torin ja uken aloituskohtia. Kilpailualueen keskikohta
tulee osoittaa samanvärisellä teipillä.

3. TULOSTEN ESITTÄMINEN
Kilpailutulokset tulee julkaista kilpailun jälkeen liiton internetsivulla.

4. OSANOTTAJAT
Kilpailuihin osallistujilla tulee olla vähintään 2. kyu vyöarvo. Lyhennetyissä katoissa
minimivaatimus on 3. kyu.
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Kilpailun järjestäjällä on oikeus päättää kuinka moneen kataan kilpailijat voivat osallistua.
Parina voi olla kaksi miestä, kaksi naista tai mies ja nainen.

5. PUKU
Osallistujalla tulee olla vahva puuvillasta tai muusta vastaavasta materiaalista valmistettu
hyvässä kunnossa oleva (ilman reikiä tai repeämiä) valkoinen judogi.
Takin on oltava riittävän pitkä kattamaan lonkat. Takin vasemman liepeen on oltava oikean
päällä. Liepeiden on ulotuttava rintakehän alakohdan tasalla vähintään 20 cm päällekkäin.
Käsien ollessa ojennettuina alaspäin sivuille takin hihojen on ulotuttava maksimissaan
ranteisiin ja minimissään viisi senttiä ranteiden yläpuolelle. Hihassa tulee olla väljyyttä 10 15 cm koko käden matkalla.
Housujen tulee olla riittävän pitkät kattamaan sääret ja niiden on maksimissaan ulotuttava
nilkkaan ja minimissään viisi senttiä nilkan yläpuolelle. Lahkeessa tulee olla 10 - 15 cm
väljyyttä koko lahkeen matkalla.
Vyön tulee olla riittävän pitkä, jotta se ulottuu kaksi kertaa ympäri ja vöiden päät ovat
solmittuina 20 - 30 cm pitkät.
Naiskilpailijoilla on oltava takin alla valkoinen t-paita, jossa on lyhyet hihat. Paidan tulee olla
melko vahva ja riittävän pitkä, että se ulottuu housujen sisään.
Zorit tai tossut ovat osa kilpailuasua.

6. HYGIENIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Judogin tulee olla puhdas, kuiva ja ilman epämiellyttävää hajua.
Sormien ja varpaiden kynsien tulee olla lyhyet.
Urheilijoiden henkilökohtaisen hygienian tulee olla hyvä.
Pitkät hiukset tulee sitoa joustavalla nauhalla.
Silmälasit ja korut ovat kiellettyjä.
Meikkiä ei sallita (kuitenkin esimerkiksi ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäystä ei
lasketa meikiksi).

7. TUOMARIT
Kilpailun arvioivat tuomarit, joita on 3 - 5. Pienemmissä kilpailuissa voi yksikin tuomari
arvioida kilpailun.
Tuomarit istuvat Shomenin puolella.
Tuomari ei voi ottaa osaa kilpailuun katassa, jota hän itse arvioi.
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8. KATAN ARVIOINTISYSTEEMI
Jokainen tuomari antaa pisteet viralliselle IJF:n pisteytyslomakkeelle. Jos tuomareita on viisi
pudotetaan kustakin tekniikasta (mukaan lukien avaus- ja sulkemisseremoniat) pois
maksimi- ja minimipisteet ja jäljelle jääneet kolme arvioita lasketaan yhteen lopulliseksi
tulokseksi tälle tekniikalle.
Jokainen tekniikka arvioidaan seuraavan metodin mukaan:
-

Avaus- ja sulkemisseremoniat sekä kukin tekniikka arvioidaan maksimissaan 10
pisteen arvoiseksi
Täysiä pisteitä vähennetään kunkin virheen osalta merkitsemällä rukseja
arviointilomakkeeseen:
o pieni: virheen arvo = 1 ja maksimi ruksien määrä = 2
o keskisuuri: virheen arvo = 3 ja maksimi ruksien määrä =1
o iso, tai väärä tekniikka: pisteytys alkaa viidestä kymmenen sijaan ja maksimi
ruksien määrä on yksi (pieni ja keskisuuri voidaan laskea yhteen, jos tarpeen)

Unohdettu tekniikka: tekniikan pistemäärä on nolla ja katan kokonaispistemäärä puolitetaan.
Jos unohdettuja tekniikoita on useampia, on pistemäärä kunkin osalta nolla, mutta katan
pistemäärää ei puoliteta toistamiseen. Jos puolitus ei anna tasanumeroa, lopputulos
pyöristetään.
Kokonaissuoritusten arviot:
1-2

Huono

3-4

Melkein oikein

5-6

Oikein

7-8

Hyvä

9-10

Erinomainen

Nage-no-katassa vasemmat ja oikeat tekniikat arvioidaan yhtenä (vain yksi pistemäärä).
Loppupistemäärää arvioitaessa otetaan seuraavia asioita huomioon:
-

Jos pistemäärät menevät tasan:
o Voittaja on se, jolla on vähemmän isoja virheitä.
Jos nämä on tasan voittaa se, jolla on vähemmän keskisuuria virheitä.
Jos tilanne on vieläkin tasan voittaa se, jolla on vähemmän pieniä virheitä.

9. KATAN ALOITUS JA LOPETUS
Tuomareiden tulee olla paikoillaan ennen kilpailijoiden saapumista kilpailualueelle.
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Keskimmäinen tuomari nousee ylös ja ojennetuin käsin, kämmenet ylöspäin ja kutsuu parin
kilpailualueelle. Kumpikin kilpailija menee aloituspaikkaan.
Katan lopussa, kumarruksen jälkeen, pari kävelee pois kilpailualueelta, kunnes he
saavuttavat saman kohdan, josta he tulivat tatamille.

10. LOUKKAANTUMINEN, SAIRAUS TAI ONNETTOMUUS
Kun tori tai uke ei voi jatkaa loukkaantumisen, sairauden tai onnettomuuden takia katan
suorituksen aikana, pari suljetaan kilpailusta.
Pienen loukkaantumisen sattuessa, kuten haavan, katkenneen kynnen tai piilolasiongelman
kohdalla, katasuoritus keskeytetään tuomariston päätöksellä ja kilpailija saatetaan saamaan
hoitoa kilpailualueen ulkopuolelle.
Kilpailu jatkuu ja kilpailupari suorittaa koko katan uudestaan viimeisen parin jälkeen. Mikäli
samalle parille sattuu uusinnassa uusi pieni loukkaantuminen, pari katsotaan
keskeyttäneeksi ja se suljetaan kilpailusta.
Jos pieni loukkaantuminen tapahtuu unohtuneen tekniikan jälkeen, pari suljetaan kilpailusta.

11. TILANTEET, JOITA SÄÄNNÖT EIVÄT KATA
Kaikissa niissä tapauksissa, joita nämä säännöt eivät kata, päätöksen tekee kilpailun
päätuomari.

12. YLEISET OSATEKIJÄT, JOTKA TULEE OTTAA
KATASUORITUKSESSA HUOMIOON
Kunkin katan arviointiperusteet on esitetty vuoden 2015 IJF:n Kata Evaluation
dokumentissa.
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