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1 SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS
Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee järjestämissään judokilpailuissa noudattaa seuraavia
kilpailumääräyksiä, jotka pohjautuvat voimassa oleviin Kansainvälisen Judoliiton (IJF)
kilpailusääntöihin sekä liiton tekemiin päätöksiin. IJF:n ottelusääntöjä käsittelee liiton
tuomarikomissio. Nämä säännöt hyväksyy Judoliiton hallitus kilpailu- ja sääntövaliokunnan
esityksestä ja tarvittaessa niiden tulkinnoista vastaa kilpailu- ja sääntövaliokunta.

1.1

Liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet

Kilpailuihin osallistuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan liikunnan eettisiä arvoja, urheilun reilun
pelin periaatteita sekä liiton kurinpitosääntöjä. Liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet määrittelee VALO ry:n eettinen toimikunta.
Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa
parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Kilpailija, joukkue tai seura, joka sopii ottelun tai kilpailun tuloksesta etukäteen, menettää
kilpailuoikeutensa määräajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi vuodeksi.
Urheilija, joka osallistuu ottelun tai kilpailun tulosten sopimiseen, asetetaan kilpailu- ja toimitsijakieltoon
määräajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi vuodeksi.

Seuran toimitsija, joka osallistuu ottelun tai kilpailun tulosten sopimiseen,
toimitsijakieltoon määräajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi vuodeksi.

1.2

asetetaan

Doping

Kilpailuihin osallistuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ja
Kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin
dopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät
Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa”.
Minimirangaistukset doping-rikkomuksista ovat:
1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta).
2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista.
3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.
Dopingrikkomuksista annettavista rangaistuksista päättää Suomen Judoliiton hallitus
kurinpitovaliokunnan esityksestä.

1.3

Vedonlyönti

Kilpailija ja kilpailuihin osallistuvaan joukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja, huoltaja tai
seurajohtaja, ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta.
Rikkomuksesta seuraa määräaikainen pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden kilpailu- ja
toimitsijakielto.

2 JUDOKILPAILUT
Virallisia judokilpailuja ovat Judoliiton myöntämät kilpailut ja Judoliiton jäsenseuran järjestämät
judokilpailut, joissa täyttyvät seuraavat ehdot:
2.1. Kilpailu on merkitty Judoliiton tapahtumakalenteriin. Ilmoitus kilpailusta pitää tehdä Judoliittoon
vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa.
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2.2. Kilpailun järjestäjä maksaa kalenterimaksun tai osallistujakohtaisen maksuosuuden
Judoliittoon.
2.3. Kilpailuihin osallistuminen on avointa Judoliiton jäsenseurojen rekisteröidyille jäsenille,
Euroopan Judo Unionin jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenille ja Kansainvälisen Judoliiton
jäsenliittojen jäsenseurojen jäsenille. SM-kisoihin saavat osallistua vain Suomen Judoliiton
jäsenseurojen rekisteröidyt jäsenet. Yhden tai muutaman seuran keskinäinen suljettu kilpailu ei ole
virallinen kilpailu.
2.4. Kilpailukutsu julkaistaan Judoliiton kotisivuilla.
2.5. Kilpailussa noudatetaan Judoliiton tuomarikomission hyväksymiä ottelusääntöjä.
2.6. Kilpailussa noudatetaan Judoliiton kilpailumääräyksiä.
2.7. Kilpailussa noudatetaan Judoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä ja kilpailussa tuomitsee
vain Judoliiton tuomarikomission hyväksymät tuomarit.
Vain virallisista kilpailuista voi merkitä kilpailu- tai osallistumispisteitä judopassiin.

3 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOIKEUS
Kaikki kilpailut, joiden järjestämisoikeuden myöntää liitto tai sen kilpailu- ja sääntövaliokunta,
katsotaan liiton kilpailutapahtumaksi, joiden järjestäjänä toimii ko. oikeuden saanut alue, seura tai
seurayhtymä. Jotta kilpailut voitaisiin ajoissa sisällyttää liiton kilpailukalenteriin, tulee anomus
kilpailuista olla liiton toimistossa viimeistään 30.9 mennessä seuraavaa vuotta varten. Liitto
merkitsee automaattisesti seuroille myönnetyt jokavuotiset nimikkokilpailut kilpailukalenteriin
seuraavan vuoden vastaavalle viikonlopulle, mutta muutoksista päivämäärissä, painoluokissa tms.
on tehtävä kirjallinen anomus liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle. Myös uusista kilpailuista
tehdään ym. anomus. Jos kilpailun järjestämisessä on tapahtunut rikkomus tai aikaisemmin
huomautettuun rikkomukseen ei ole järjestäjän toimesta puututtu, voi Judoliiton hallitus peruuttaa
kilpailun järjestämisoikeuden kilpailu- ja sääntövaliokunnan esityksestä.

3.1

Liiton myöntämät kilpailut

Liiton arvokilpailujen (SM M/N, SM A/B-SM, JFO, Nuorten JFO) ja muiden liiton myöntämien
kilpailujen järjestämisoikeudet julistaa liitto jäsenseurojen haettaviksi. Järjestämisoikeutta voi
hakea myös liiton tai seurojen yhteenliittymä. Järjestämisoikeuden myöntää liiton hallitus
määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Arvo- ja muiden liiton myöntämien
kilpailujen televisiointioikeudet omistaa Judoliitto.

3.2

Jäsenseurojen järjestämät kilpailut

Muihin jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin ei tarvita liiton lupaa. Ne tulee kuitenkin ilmoittaa
Judoliittoon.
Jäsentenvälisten kilpailujen, aloittelevien junioreiden tai seuraottelujen järjestämisestä voivat
seurat päättää itse tarvitsematta anoa niitä liitolta. Nämä kilpailut katsotaan kuitenkin
harjoituskilpailuiksi, joista ei voi saada kilpailu- tai osallistumispisteitä judopassiin (katso myös
kohta 8).

4 KILPAILUKUTSU
Kilpailukutsun tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1.
2.

Määrittely kilpailun laadusta; SM, liiton myöntämä kilpailu, valtakunnallinen kilpailu,
aluekilpailu ja ranking-luokitus, jos sellainen on. (kenelle tarkoitettu).
Kilpailun järjestäjä (seura).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Kilpailupäivämäärä(t).
Kilpailujen alkamisaika (tai alkamisajat, jos kilpailutilaisuuksia on useampia).
Kilpailupaikka osoitteineen.
Punnituksen alkamis- ja kestoaika (tai alkamis- ja kestoajat jos punnitustilaisuuksia
on useampi) sekä punnituspaikka.
Otteluajat.
Painoluokat.
Osallistumisehdot (vyöarvo, ikä, jne.).
Kilpailujärjestelmä (esim. ranskalainen/pooli).
Maininta kilpailussa mahdollisesti käytettävistä tekniikkarajoituksista tai
erikoissäännöistä.
Maininta judopassista, jäsenyydestä Judoliiton jäsenseurassa sekä Sportti ID:stä.
Ilmoittautumismaksun suuruus sekä tilin numero, jolle se on maksettava (on
huomioitava, että kyseessä on ilmoittautumismaksu eikä osallistumismaksu, joten
ilmoittautuminen on pätevä vain jos ilmoittautumismaksu on maksettu).
Osoite, sähköpostiosoite, tai internet sivusto, johon ilmoittautuminen tehdään, sekä
maininta viimeisestä mahdollisesta ilmoittautumisajankohdasta.
Tarvittaessa tiedot majoittumis- ja ruokailumahdollisuuksista, sekä mielellään myös
niiden kustannuksista.
Kilpailujen yhdyshenkilön osoite tai sähköpostiosoite ja puhelinnumero tiedusteluja
varten.
Liiton kilpailuissa virallisen valvojan nimi ja yhteystiedot.

Liiton myöntämien kilpailujen kutsut tulee lähettää kuusi viikkoa ja muiden kilpailujen neljä viikkoa
ennen kilpailuja liittoon. Kilpailukutsut julkaistaan Judoliiton internet-kotisivuilla.

5 KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Osanottaja on ilmoitettava kilpailuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen hän voi
jäädä pois kilpailuista vain vakavan esteen sattuessa. Tällaisessa tapauksessa hänen on
viipymättä ilmoitettava kilpailujen järjestäjälle poisjäämisestä sekä sen syystä.
Viimeisen ilmoittautumispäivän ja kilpailujen väliseksi ajaksi suositellaan 3-4 päivää.
Arvokilpailuihin voi virallisen ilmoittautumisajan mentyä umpeen, ilmoittautua myöhemminkin
maksamalla kolminkertaisen ilmoittautumismaksun. Muissa kilpailuissa päätöksen jälkiilmoittautumisen hyväksymisestä tekee kilpailujen järjestäjä ja jälki-ilmoittautumismaksun suuruus
on oltava mainittuna kilpailukutsussa (maksu voi kuitenkin olla korkeintaan kolminkertainen).
Postileiman, sähköpostin tai sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän antama päivämäärä ratkaisee
rajatapauksissa.
Arvokilpailuissa, joissa osanoton varmistus kilpailupaikalla tapahtuu edellisenä iltana, ei osanoton
varmistuksen päättymisen jälkeen enää voi ilmoittautua. Varmistus on pakollinen ja se tulee tehdä
henkilökohtaisesti, asiamiehen välityksellä tai puhelimitse kilpailupaikalle, mikäli kilpailukutsussa
on mainittu osanoton varmistus puhelimitse. Tieto painoluokan vaihtamisesta on tehtävä
viimeistään osanoton varmistuksen yhteydessä.
Muissa kilpailuissa, ilmoittautumisen takarajana on punnituksen päättyminen.
Kilpailuun ilmoittauduttaessa on mainittava:
- kilpailijan nimi täydellisenä sekä syntymävuosi
- vyöarvo, painoluokka sekä seura, jota kilpailija edustaa
Kaikkiin kilpailuihin on ilmoittauduttava kirjallisesti, sähköpostitse tai järjestäjän ilmoittamassa
internet osoitteessa, ellei kutsussa toisin mainita.
Arvo- ja valiokilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan kilpailijan seuran kautta (seura
suorittaa virallisen ilmoittautumisen keskitetysti).
5
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6 ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Ilmoittautumismaksu on maksettava kokonaisuudessaan kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja
aikana. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, paitsi siinä tapauksessa, ettei järjestäjä pysty
järjestämään kilpailijalle sopivaa ottelusarjaa (esim. siirtyminen painoluokkaa ylemmäksi on
mahdotonta).
Ilmoittautumismaksun voi periä korotettuna, jos se ei ole maksettuna kilpailukutsussa mainittuun
päivämäärään mennessä tai erikseen sovitulla tavalla.

7 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 liiton toimittamalla jäsenkortilla, jossa on hänen Sportti ID-numeronsa.

8 KILPAILUPISTEET
Liiton kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa saa vyögraduoinnissa tarvittavia kilpailupisteitä.
Edellytyksenä on, että ottelut käydään virallisilla säännöillä.
Otteluvoitoista saatavista pisteistä ja vyökorotuksiin tarvittavista kokonaispistemääristä päättää
graduointivaliokunta.
Epävirallisista kilpailuista ei saa vyönkorotuksiin tarvittavia pisteitä.

9 TAPATURMAVAKUUTUKSET
Kaikki Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka on rekisteröity
tapaturmavakuutettuja judokilpailuissa tapahtuvien tapaturmien varalta.

liiton

rekisteriin,

ovat

Kilpailupaikalla tulee aina olla riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä.

10 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 asuu vakituisesti Suomessa
ja on edustamansa seuran jäsen.

11 KILPAILUKIELLOT
Kilpailukieltoja tai muita erilaisista rikkomuksista aiheutuvia rangaistuksia (esim. toimitsijakielto),
joiden vaikutus ulottuu seuran sisäistä toimintaa laajemmalle, voi antaa vain Suomen Judoliitto.
Tällaisia tekoja ovat mm. doping-aineiden käyttö, tuomarin henkilöön puuttuminen, rangaistus
vakavasta rikoksesta, judohengen vastainen toiminta, liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun
pelin periaatteiden rikkominen sekä vastustajan tarkoituksellinen vahingoittaminen. Kilpailukielto
voidaan antaa myös Suomen ulkopuolella järjestetyn kilpailun perusteella. Kilpailukielloista ja
toimitsijakielloista päättää Suomen Judoliiton kurinpitovaliokunta.
Liitto voi tällaisissa tapauksissa toimia joko omasta aloitteestaan tai sille tehdyn kirjallisen,
perustellun esityksen pohjalta.
Tuomarilisenssin voimassaolosta päättää tuomarikomissio.
6
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Jos ottelija saa hansoku-maken epäurheilijamaisesta käytöksestä, kielletystä liikkeestä joka voi
vahingoittaa vastustajaa tms. hänet suljetaan pois kilpailusta. Ottelija ei siten voi otella myöskään
missään muussa paino- tai ikäluokassa kyseisenä päivänä eikä kyseisen kilpailun aikana. kts liite
16. Tuomareiden on hansoku-make tapauksissa aina käytävä ilmoittamassa toimitsijoille, saako
kilpailija jatkaa vai ei. Kilpailun virallinen valvoja raportoi epäurheilijamaisesta käytöksestä
annetuista hansoku-make tuomioista liiton kurinpitovaliokunnalle.

12 PUNNITUS
Punnitusaika on kaikissa kilpailuissa vähintään tunti ja liiton myöntämissä kilpailuissa sen tulee
päättyä viimeistään yksi tunti ennen kyseisen painoluokan ottelujen alkua. Muissa kilpailuissa
väliaika voi olla lyhyempikin, kuitenkin vähintään puoli tuntia.
Punnituksen tulee tapahtua kilpailupäivänä. Poikkeuksen tähän voi myöntää kilpailu- ja
sääntövaliokunta. Punnituksen alkamisaika ja pituus on aina ilmoitettava kilpailukutsussa. Aika
tulee olla porrastettu, esim. eri ikäluokilla voi olla eri punnitus- ja alkamisajat, kuitenkin siten, että
ikäluokan ottelut on aloitettava viimeistään 3 tuntia ikäluokan punnituksen päättymisen jälkeen.
Pienemmissä ns. paikallisissa kilpailuissa, joissa ei ole järjestetty kuin yksi punnitus, voidaan
alkamisajoissa joustaa.
Punnituksessa on käytettävä luotettavaa henkilövaakaa jonka kilpailun virallinen valvoja tai
tuomarivastaava hyväksyy.
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 mitä hänen painonsa edellyttää. Mikäli kilpailija on yli- tai
alipainoinen eikä näin ollen voi osallistua ilmoittamaansa painoluokkaan voi hän, kaikissa muissa
paitsi arvokilpailuissa, siirtyä joko alaspäin tai ylöspäin seuraavaan painoluokkaan (ilman
lisämaksuja).
Kaikkien kilpailijoiden tulee olla punnitustilaisuudessa saapuvilla. Jos kilpailija myöhästyy
punnituksesta, menettää hän oikeuden kilpailla.
Punnitusta tulee olla valvomassa vähintään yksi tehtävään nimetty tuomari sekä kilpailujen
järjestäjien valvoja. Punnituksen valvojan 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.
B-nuorten (alle 18-vuotiaiden) ikäluokassa ja sitä nuoremmissa ikäluokissa urheilijalla pitää olla
punnituksessa päällään vähintään alusvaatteet. Pojilla pitää olla päällään vähintään alushousut ja
tytöillä vähintään alushousut sekä yläosa. B-nuorten tai sitä nuorempien ikäluokkien urheilijat eivät
saa esiintyä punnituksessa tai sen välittömässä läheisyydessä alastomana. Punnituksen
tuloksesta vähennetään alusvaatteiden osuutena 100 grammaa.

13 ARVONTA
Arvokilpailuissa arvonta tapahtuu heti ilmoittautumistilaisuuden jälkeen kilpailupäivää edeltävänä
iltana. Muissa kilpailuissa arvonta tapahtuu välittömästi punnituksen päätyttyä. Arvontatapahtumaa
johtaa kilpailujen johtaja tai erikseen tähän tehtävään nimetty henkilö.
Arvonnan suorittavat arvontahenkilöt ja sitä valvoo järjestäjien nimeämä arvonnasta vastaava,
sekä liiton virallinen valvoja jos tällainen on nimetty. Arvonnassa saa lisäksi olla läsnä yksi
edustaja
jokaisesta
osallistuvasta
seurasta.
Järjestäjä
voi
sallia
laajemmankin
osallistumisoikeuden mikäli tilat sallivat.
7
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Mikäli painoluokassa on useampia ottelijoita samasta seurasta, tulee heidät arpoa eri lohkoihin ja
tarpeen vaatiessa eri puolilohkoihin. Liiton myöntämissä arvokilpailuissa sijoituksista vastaa liiton
määräämä henkilö edellisen vuoden SM-kisojen ja sen jälkeen tulleen kilpailumenestyksen
perusteella. Sijoitettavia kilpailijoita on enintään neljä per painoluokka. Muissa kilpailuissa
kilpailujen järjestäjä voi edellisen vuoden vastaavan kilpailun menestyksen perusteella sijoittaa
enintään neljä kilpailijaa per painoluokka.
Arvontamenetelmää on tarkemmin selvitetty liitteessä 5.

14 KILPAILUJÄRJESTELMÄT
Kaikissa liiton myöntämissä kilpailuissa käytetään ns. ranskalaista kilpailujärjestelmää, jos
kilpailijoita on vähintään 11 painoluokassa. Jos painoluokassa on vähintään 10 ottelijaa, voidaan
käyttää kaksoispoolia, jos viisi tai vähemmän ottelijoita, käytetään poolia. Kansallisissa kilpailuissa
,SM-kilpailut mukaan lukien, voidaan 2-6 ottelijaa/painoluokka sijoittaa yksinkertaiseen pooliin ja 710 ottelijaa tuplapooliin. 11 ottelijaa tai enemmän voidaan sijoittaa ranskalaiseen kaavioon, jossa
on käytössä ns tuplakeräily.
Ranskalaisessa kilpailujärjestelmässä 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. Pronssia saavat molempien pronssiottelujen
voittajat.
Poolissa ottelijat ottelevat kukin jokaista vastustajaa vastaan. Poolissa voittaja on kilpailija, jolla
on eniten otteluvoittoja. Voittojen ollessa tasan ratkaisee kaikissa otteluissa saavutetut pisteet. Jos
pisteetkin ovat tasan, ratkaisee keskinäinen ottelu.
Jos kolmella kilpailijalla on sekä otteluvoitot että pisteet tasan, ratkaisee punnituksessa merkitty
paino. Tällöin kevyin kilpailija voittaa. Mikäli näistä kolmesta kahdelle ottelijalle on merkitty sama
paino, ratkaisee näiden ottelijoiden keskinäinen ottelu. Mikäli kaikille kolmelle on merkitty sama
paino otellaan uusintaottelut ko. ottelijoiden kesken.
Kaksoispoolissa ottelijat arvotaan kahteen enintään neljän ottelijan poolin. Poolin sisällä kilpailijat
ottelevat toisiaan vastaan kuten 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 em. enintään viiden ottelijan poolissa.
Pisteiden merkitseminen ottelupöytäkirjaan ja kaavioihin: Ottelukaavioihin merkitään vain
ottelun ratkaiseva suurin piste eli voittopiste. Esimerkki: Jos molemmilla ottelijoilla on waza-arit ja
toisella ottelijalla sen lisäksi yuko ottelun lopputulos merkitään 5 – 0.
Arvontamenetelmästä tarkemmin liitteessä 5.

15 OTTELUISTA ILMOITTAMINEN KILPAILIJOILLE
Kuulutuksella ja ilmoitustauluilla 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.
Liiton myöntämissä kilpailuissa eri sarjojen ottelujärjestys tulee olla mainittu etukäteen
käsiohjelmassa, tai siitä on ilmoitettava ilmoitustauluilla hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.
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16 OTTELUTUNNUS
Sinistä ja valkoista judogia kilpailijoiden tunnistamiseksi käytetään ottelutunnuksena miesten ja
naisten SM-kilpailuissa, joukkue SM-kilpailuissa, nuorten SM-kilpailuissa ja aikuisten Finnish
Openin lisäksi A-ja B-nuorten Samurai Cupissa. Ottelukaaviossa ensin mainittu käyttää valkoista
ja jälkimmäinen sinistä judogia.
Muissa kuin edellä mainituissa kilpailuissa voidaan ottelijan tunnistamiseen käyttää ottelijan oman
vyön lisäksi joko punaista tai valkoista otteluvyötä (ns. ottelunauhaa). Otteluvyö on judovyön
levyinen ja ulottuu kerran ottelijan ympärille. Ottelukaaviossa ensin mainittu käyttää valkoista ja
jälkimmäinen punaista tunnusta.
C-, D- ja E-nuorten sarjoissa käytetään ottelijoiden tunnistamiseen pelkästään punaista ja
valkoista otteluvyötä, joka ulottuu kaksi kertaa ottelijan ympärille. C-, D- ja E-nuorten sarjoissa
ottelijan judogin on oltava valkoinen.
B-nuorten tai vanhempien sarjoissa kilpailija voi halutessaan käyttää sinistä judogia, silloin kun
hänelle on määrätty punainen otteluvyö. Tällöin otteluvöitä ei käytä kumpikaan ottelija.

17 OTTELUUN SAAPUMINEN
Kilpailija, joka ei ole aloituspaikalla kahden kolmen (3) minuutin välein suoritetun kutsun jälkeen
menettää ottelun. Tällöin ottelijan katsotaan luovuttaneen ottelunsa ja hänen vastustajansa
julistetaan voittajaksi. Poolisysteemillä oteltaessa luovuttaneen ottelijan kaikki edelliset ottelut
mitätöidään, paitsi milloin kyseessä on luovuttajan viimeinen ottelu. Ranskalaisessa
ottelujärjestelmässä otteluun saapumatta jäänyt kilpailija ei voi otella mahdollisissa
keräilyotteluissa.

18 LIITON VIRALLINEN VALVOJA
Liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta nimeää SM M/N, SM A/B, JFO ja NJFO, kansainvälisiin
kilpailuihin ja Samurai Cupiin sekä liiton myöntämiin muihin kilpailuihin virallisen valvojan, joka on
oikeutettu valvomaan, että kaikki kilpailujen järjestelyt tapahtuvat sääntöjen mukaisesti.
Kaikissa muissa kilpailuissa liiton virallisena valvojana toimii kilpailujen tuomarivastaava.
Tuomarivastaavan ei kuitenkaan tulisi olla järjestävän seuran jäsen.
Valvojan tärkeimmät tehtävät ovat:
Valvoa ja puuttua että kaikki kilpailuun liittyvät toimenpiteet tapahtuvat sääntöjen mukaisesti.
Ohjata ja neuvoa ja tarvittaessa määrätä kilpailujen järjestäjiä toiminnoissa.
Hyväksyä kilpailujärjestelyt ja antaa tarvittaessa viime hetken poikkeusluvat järjestäjille.
Toimia kilpailujen järjestäjien ja Judoliiton toimiston ja kilpailu- ja sääntövaliokunnan välisenä
yhteyshenkilönä ja raportoida aina kilpailutapahtumat kilpailu- ja sääntövaliokunnalle.
Hankkia tarvittaessa kilpailu- ja sääntövaliokunnalta lausunnot kilpailuun liittyvistä asioista.

19 KILPAILUJEN JURY JA VASTALAUSEET
Kilpailujen juryn muodostavat järjestävän seuran nimeämä kilpailupäällikkö, tuomarivastaava sekä
liiton virallinen valvoja. Mikäli kilpailuihin ei ole virallista valvojaa nimetty tai tuomarivastaava toimii
valvojana, kilpailujen järjestäjä kutsuu kolmannen jäsenen juryyn osanottajaseuroista, ei
kuitenkaan 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 tapahtuu ilmiselvä sekaannus kilpailijoiden kesken
ottelun jälkeen, tuomiota julistettaessa, tulee protestit esittää ennen kuin tuomarit jättävät maton.)
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Vastalauseen voi esittää kilpailija, tuomari tai huoltaja. Jury tekee päätöksensä
enemmistöperiaatteella. Päätöksestä voi valittaa edelleen liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle.
Tällöin siitä on tehtävä ilmoitus 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.

20 TUOMAREIDEN KUSTANNUKSET
Tuomareiden kustannukset maksaa ensisijaisesti järjestäjä ja ne maksetaan liiton voimassa
olevan matkustussäännön mukaan.

21 KILPAILUTULOKSET
Kilpailujen täydelliset tulokset sekä ottelukaaviot on toimitettava liiton toimistoon kolmen päivän
kuluessa kilpailuista postitse tai sähköpostitse tai ilmoitettava liiton toimistoon internet-osoite, jossa
tulokset ja ottelukaaviot on julkaistu/saatavilla.

22 KILPAILUT ULKOMAILLA
Euroopan Judo Unionin ja Kansainvälisen Judoliiton kalentereihin merkittyihin kilpailuihin
osallistuminen edellyttää Judoliiton suostumusta ja ilmoittautumista Judoliiton kautta.
Muihin kilpailuihin ulkomailla voi osallistua ilman Judoliiton suostumusta.

23 VALMENTAJA
Kullakin kilpailijalla on oikeus käyttää haluamansa valmentajan palveluita. Kilpailijan valitsemalla
valmentajalla on oikeus istua kilpailijan ottelumaton reunalla tätä varten varatulla paikalla ottelun
ajan ja seurata urheilijansa lämmittelyä tälle varatussa paikassa. Kilpailupäälliköllä ja ottelun
päätuomarilla on oikeus poistaa valmentaja tai sitä vastaava henkilö ottelun kuluessa ottelualueen
reunalta, kilpailupäälliköllä myös kisapaikalta, mikäli valmentajan tai sitä vastaavan henkilön
käytös häiritsee kilpailutapahtumaa tai valmentajan käytös rikkoo urheilun eettisiä arvoja ja reilun
pelin periaatteita tai valmentaja rikkoo kansainvälistä käytösohjetta antamalla kilpailijalle ohjeita
muutoin kuin mate komennon aikana. Maksullisissa tapahtumissa on kilpailun järjestäjällä oikeus
rajoittaa kunkin seuran valmentajien määrä yhteen kutakin alkavaa kolmea kilpailijaa kohti. Näiltä
valmentajilta ei erillistä maksua pääsystä kilpailupaikalle saa periä. Judoliiton vastuuvalmentajille
ja oto-valmentajille tulee myöntää laajat toimintaedellytykset kilpailupaikalla ja taata heille
mahdollisuus seurata ottelutapahtumia. Heiltä ei myöskään saa periä erillistä maksua pääsystä
kilpailupaikalle.

24 OTTELUJEN KESKEYTTÄMINEN LÄÄKETIETEELLISIN
PERUSTEIN
Mikäli kilpailija ei saavu ottelemaan, vaan luovuttaa sen, ei hän voi tämän jälkeen jatkaa saman
painoluokan otteluissa.
Mikäli B-nuorten ikäluokan (alle 18-vuotiaat) ottelija menettää ottelussaan tajuntansa, joko
kuristuksen tai jonkin muun syyn takia, ei hän saa otella samana päivänä missään ikäluokassa tai
toisessa kilpailussa.
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LIITE 1. 1.1.2013
IKÄ- JA PAINOLUOKAT
1.

Miehet (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

2.

Miehet alle 21 vuotta (A-pojat)
Kilpailuvuonna 18, 19 tai 20 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg

3.

Pojat alle 18 v. (B-pojat)
Kilpailuvuonna 15, 16 tai 17 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg

4.

Pojat alle 15 v. (C-pojat)
Kilpailuvuonna 13 tai 14 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg

5.

Pojat alle 13 v. (D-pojat)
Kilpailuvuonna 11 tai 12 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg

6.

Pojat alle 11 v. (E-pojat)
Kilpailuvuonna 10 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat voidaan määritellä punnituksen yhteydessä. Ottelijoiden välinen painoero enintään 20 %.
Suositellaan painoluokkia: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg

7.

Naiset (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg

8.

Naiset alle 21 v. (A-tytöt)
Kilpailuvuonna 18, 19 tai 20 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

9.

Tytöt alle 18 v (B-tytöt)
Kilpailuvuonna 15, 16 tai 17 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot sallittu)
Painoluokat: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

10.

Tytöt alle 15 v. (C-tytöt)
Kilpailuvuonna 13 tai 14 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

11.

Tytöt alle 13 v. (D-tytöt)
Kilpailuvuonna 11 tai 12 vuotta täyttävät. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg

12.

Tytöt alle 11 v. (E-tytöt)
Kilpailuvuonna 10 täyttävät tai sitä nuoremmat. (kuristukset ja käsilukot kielletty)
Painoluokat voidaan määritellä punnituksen yhteydessä. Ottelijoiden välinen painoero enintään 20 %.
Suositellaan painoluokkia: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg

Muissa kuin arvokilpailuissa voidaan osanottajien suostumuksella painoluokkia yhdistellä osanottajien
vähyyden vuoksi. D- ja E -nuorten kilpailuissa voidaan käyttää muitakin painoluokkia, mutta järjestäjän on
ilmoitettava niistä kilpailukutsussa. D- ja E-nuorten sarjoissa järjestäjän tulee kuitenkin välttää suuria painoja ikäeroja. Suositellaan että painoero junioreiden välillä olisi korkeintaan noin 20%.
Miesten ja naisten sekä A- ja B- tyttöjen ja poikien sarjoissa voidaan järjestää myös avoimia painoluokkia.
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LIITE 2. 1.1.2013
OSANOTTO-OIKEUS (minimi vyö-arvot)
1. MIEHET
Suomenmestaruus- ja kansainvälisissä kilpailuissa: vähintään 1 kyu (ei koske erikois-SMkilpailuja, joilla on omat säännöt)
Osallistua voivat myös A-pojat, joilla vähintään 1 kyu, sekä viimeisimmissä A-poikien SMkilpailuissa mitaleille sijoittuneet, joilla vähintään 2 kyu.
Kansallisissa kilpailuissa: suositellaan 3 kyu. Osallistua voivat myös A-pojat, joilla 3 kyu.
2. MIEHET ALLE 21 V. (A-POJAT)
Suomenmestaruuskilpailuissa: vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös toista tai kolmatta vuottaan
B-pojissa ottelevat kilpailijat, joilla vähintään 2 kyu.
Kansallisissa kilpailuissa: suositellaan 3 kyu. Osallistua voivat myös B-pojat, joilla 3 kyu.
3. POJAT ALLE 18 V. (B-POJAT)
Suomenmestaruus kilpailuissa: vähintään 3 kyu. C-nuori voi osallistua B-nuorten kilpailuun vain
kilpailu- ja sääntövaliokunnan poikkeusluvalla.
Kansallisissa kilpailuissa: suositellaan
suostumuksella C-pojat, joilla 3 kyu.

3 kyu.

Osallistua voivat

myös oman seuransa

4. POJAT ALLE 15 V. (C-POJAT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu.
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
5. POJAT ALLE 13 V. (D-POJAT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
6. POJAT ALLE 11 V. (E-POJAT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
7. NAISET
Suomenmestaruus- ja kansainvälisissä kilpailuissa: vähintään 2 kyu. (ei koske erikois-SMkilpailuja, joilla on omat säännöt) Osallistua voivat myös A-tytöt, joilla vähintään 2 kyu sekä
viimeisimmissä A- tai B-tyttöjen SM-kilpailuissa mitaleille sijoittuneet (ei kuitenkaan C-nuori), joilla
vähintään 3 kyu.
Kansallisissa kilpailuissa:

suositellaan 4 kyu. Osallistua voivat myös A-tytöt, joilla 3 kyu.
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LIITE 2. 1.1.2013 OSANOTTO-OIKEUS
8. NAISET ALLE 21 V. (A-TYTÖT)
Suomenmestaruuskilpailuissa: vähintään 3 kyu. Osallistua voivat myös toista tai kolmatta vuottaan
B-tytöissä ottelevat kilpailijat, joilla vähintään 3 kyu.
Kansallisissa kilpailuissa: suositellaan 4 kyu.
suostumuksella B-tytöt, joilla 4 kyu.

Osallistua voivat

myös oman seuransa

9. TYTÖT ALLE 18 V. (B-TYTÖT)
Suomenmestaruuskilpailuissa: vähintään 3 kyu. C-nuori voi osallistua B-nuorten kilpailuun vain
kilpailu- ja sääntövaliokunnan poikkeusluvalla.
Kansallisissa kilpailuissa: suositellaan 4 kyu.
suostumuksella C-tytöt, joilla 4 kyu.

Osallistua voivat

myös oman seuransa

10. TYTÖT ALLE 15 V. (C-TYTÖT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu.
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
11. TYTÖT ALLE 13 V. (D-TYTÖT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
12. TYTÖT ALLE 11 V. (E-TYTÖT)
Kansallisissa kilpailuissa: vähintään 5 kyu
Alueellisissa juniorikilpailuissa, joissa paino- ja ikäerot eivät ole suuria voidaan sallia 6 kyu (tällöin
korkein vyö voi olla 4 kyu). Kutsussa tulee selvästi ilmetä kilpailun luonne.
13. MUUT KILPAILUT
Edellisten lisäksi voidaan järjestää erikoiskilpailuja, joissa muulla tavalla on rajattu osanottooikeus. Tällaisia ovat esim. alempien vöiden kilpailut tai senioreiden kilpailut. Alempien vöiden
kilpailuissa eivät käsilukot ja kuristukset ole sallittuja.
14. POIKKEUKSET SÄÄNNÖISTÄ
Kilpailu- ja sääntövaliokunta voi erityissyistä kilpailijan valmentajan ehdotuksesta myöntää luvan
poiketa ym. minimivaatimuksista.
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LIITE 3. 1.1.2013
OTTELUAIKA
Miehet ja Naiset
Valio- ja arvokilpailuissa: Noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.
A-pojat ja A-tytöt,
Valio- ja arvokilpailuissa: Noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.
B-pojat ja B-tytöt
Valio- ja arvokilpailuissa: Noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä.
C-nuoret: 3 minuuttia.
D-nuoret: 2 minuuttia.
E-nuoret: 2 minuuttia.
C-, D-, E-nuorissa Golden Scoressa noudatetaan kansainvälistä sääntöä eli jatkoaika päättyy
ensimmäiseen suorituspisteeseen tai varoitukseen ilman aikarajoitusta.
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LIITE 4. 1.1.2013
TUOMARIT
1. Tuomareiden pätevyys
Virallisissa, liiton sekä alueiden kilpailukalentereihin merkityissä kilpailuissa saa käyttää vain liiton
hyväksymiä tuomareita. Tuomareiden pätevyyden hyväksyy liiton tuomarikomissio.
Aikuisten SM- sekä kansainvälisissä kilpailuissa tulee tuomareiden olla vähintään kansallisia Atuomareita, muissa valiokilpailuissa vähintään B-tuomareita.
Kisa
SM
Joukkue SM

Tarkkailija
Kv.
Kv.

Ryhmät
AAA
AAA

NSM

Kv., A

AAB

SC

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
EuroCup

Kv., A

Kv, A

FJO

Kv., A

AAA

Perusteet
Taso, aktiivisuus, tarkkailukisat
Taso, aktiivisuus, tarkkailukisat
Taso, aktiivisuus, tarkkailukisat,
lisenssikoe, kokemuksen
hakeminen, alueellisuus
Kokemuksen hakeminen,
aktiivisuus, tarkkailukisat,
alueellisuus, lisenssikoe
Taso, aktiivisuus,
kansainvälinen kokemus
Aktiivisuus, tarkkailukisat,
kokemuksen hakeminen,
alueellisuus

2. Tuomareiden määrä
Kaikissa kalenterikilpailuissa käytetään aina kolmea tuomaria ottelualuetta kohden.
Järjestäjien 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, mutta välissä on ruokatauko.
* Muutoin vähintään kuusi.
* Järjestäjä on velvollinen korvaamaan tuomareiden matkakustannukset liiton virallisen matkustus
ohjeen mukaan. Järjestäjä on myös velvollinen järjestämään tuomareille ruokailun alle 8 tunnin
kilpailussa vähintään yhden kerran ja yli 8 tunnin kilpailussa vähintään kaksi kertaa. Myös muu
huolto on toimittava koko kilpailun ajan mm. taukotila, wc, suihkut, kahvi, virvokkeet
* Järjestäjä on velvollinen järjestämään yli 200 km päästä tuleville tuomareille kilpailua edeltävänä
iltana tarvittaessa sovitunlainen majoitus.
3. Tuomareiden nimeäminen
Tuomarit arvokilpailuihin (SM M/N, SM A/B, JFO, Samurai Cup) nimeää liiton tuomarikomissio.
Kaikkiin muihin kilpailuihin nimeää tuomarit tuomarikomission valitsema tuomarivastaava yhdessä
kilpailujen järjestäjän kanssa.
4. Tuomareiden kokoukset
Ennen kilpailujen alkua tulee pitää tuomarikokous, jossa todetaan tuomarivastaava sekä
tuomariston kokoonpano kullakin ottelualueella. Kilpailun loputtua tulee pitää toinen kokous, jossa
käsitellään tuomarityöskentelyn onnistuneisuus ko. kilpailun otteluissa. Kokoukset pidetään
tuomarivastaavan johdolla.
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Tuomarivastaava tai kilpailunvalvoja raportoi liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle kilpailujen
järjestämiseen liittyvistä asioista, puutteista tai laiminlyönneistä aina kilpailun jälkeen tai
viimeistään 3 päivän kuluttua kilpailusta.
5. Tuomaritarkkailijat
FJO-, SM-, nuorten SM-, joukkue SM-kilpailussa ja Samurai-Cupeissa tarkkailee tuomareiden
toimintaa jokaisella tatamilla tuomarikomission nimeämä tuomaritarkkailija.
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen kustantamaan tuomaritarkkailijoiden kulut liiton hyväksymän
matkustussäännöstön mukaisesti, sekä muun ylläpidon kuten muillekin tuomareille.

16

Suomen Judoliitto KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1.1.2013
LIITE 5. 1.1.2013
ARVONTAMENETELMÄT
1. VALIO- JA ARVOKILPAILUJEN ARVONTAMENETELMÄ
Virallisissa kilpailuissa käytetään ranskalaista ottelujärjestelmää, silloin kun osallistujia
painoluokassa on vähintään kahdeksan. Arvonta suoritetaan ao. lappumenetelmällä tai
tietokoneella liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnan vahvistamalla ohjelmalla tai sovelluksella.
Kilpailukaavio on jaettu kahteen lohkoon = puolilohkot 1 ja 2 (kutsutaan joskus myös ryhmiksi).
Puolilohkot on jaettu kahteen neljänneslohkoon. Neljänneslohkot kutsutaan A-, B-, C- ja Dlohkoiksi.
ARVONTAHENKILÖT
Arvontaa suorittamassa tulee olla kaksi henkilöä, "arvonnasta vastaava" sekä "arpoja". Lisäksi
kirjuri(t). Arvonnasta vastaava ilmoittaa mitä tehdään, missä järjestyksessä tehdään sekä auttaa
arpojaa itse arpomisessa. Molempien tulee hallita arvontaproseduuri. Kirjuri kirjoittaa nimet
ottelupöytäkirjaan tai suorittaa tietokonearvonnan, sekä tarkistaa heti arvonnan jälkeen että
sijoitetut/saman seuran edustajat tulevat oikeisiin lohkoihin, sekä että kaikki sarjan nimet ja
numerot käytettään. Vasta tämän jälkeen siirrytään seuraavaan painoluokkaan.
TARVIKKEET (käsiarvonta)
a) Numerolappuja, niin monta kun suurimmassa sarjassa on osallistujia. Numeroiden
kirjoittaminen lappuihin eri värillä helpottaa niiden ryhmittelyä arvonnan aikana. Lisäksi tarvitaan
neljä A, B, C, D:ksi merkittyä lohkolappua. Kaikki laput tulee olla sellaiset, että arpoja voi niihin
sormilla hyvin tarttua (ei siis ohuesta paperista, vaan esimerkiksi paksusta pahvista).
b) Viisi läpinäkymätöntä kuppia. Kuppien koko tulee olla sellainen, että arpoja voi kädellään nostaa
niistä numerolapun. Yksi kuppi käytetään lohkoarvonnassa, muut merkitään A-, B-, C- ja D-kupiksi.
Merkintä tehdään vähintään kupin kahdelle puolelle, jotta yleisökin pystyy seuraamaan
tapahtumaa.
Kuppeihin voi vielä merkitä niihin kuuluvat numerot (muistin tueksi). Tällöin kupin A:n kylkeen
kirjoitetaan numerot 1,5,9,11..., B:n 3,7,11,15..., C:n 2,6,10,14... sekä D:n 4,8,12,16... Numerot
löytyvät ottelukaaviosta.
ARVONTA (käsiarvonta)
Kupit on asetettu pöydälle ja vastaavat numerolaput on sijoitettu kuppien viereen.
1. Aloitus: Vastaava ilmoittaa mistä painoluokasta aloitetaan ja toteaa sarjaan osallistujien
määrän. Tämän jälkeen ylimääräiset numerolaput poistetaan. Arvonnassa käytetään siis yhtä
monta numeroa kun painoluokassa on osallistujia!
2. Sijoitetut: Jos kilpailussa on sijoitettuja (SM-tason kilpailut) ne arvotaan ensin seuraavasti:
a) Nimetään sijoitettu numero 1. Arvotaan hänelle lohkokupista neljänneslohko (A, B, C, D) ja
vastaavasta numerokupista numero.
b) Nimetään sijoitettu 2. ja arvotaan hänelle samalla tavalla neljänneslohko ja numero kuitenkin
niin, että hän sijoittuu eri puolilohkoon kuin ykkössijoitettu.
c) Nimetään sijoitettu 3. ja arvotaan hänet samaan puolilohkoon 2. kanssa, kuitenkin eri
neljänneslohkoon.
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d) Nimetään sijoitettu 4. ja arvotaan hänet jäljellä olevaan neljänneslohkoon.
3. Saman seuran edustajat
a) Nimetään punnituslistasta ensimmäinen ottelija ja arvotaan hänelle ensin neljänneslohko ja
sitten numero.
b) Nimetään saman seuran toinen ottelija ja arvotaan hänelle neljänneslohko ja numero mutta eri
puolilohkosta.
c) Jos samasta seurasta on useampi kuin kaksi osallistujaa arvontaa jatketaan kuten sijoitettujen
kohdalla (kohta 2c).
4. Muut kilpailijat
Kaikki jäljellä olevat numerot pannaan samaan kuppiin. Nimetään kilpailija punnituslistalta ja
arvotaan hänelle numero. Näin menetellään kunnes kaikki kilpailijat ovat saaneet numerot.
NIMILAPPUJEN KÄYTTÖ
Jos jokaisesta osallistujasta on tehty nimilappu, voi niitä käyttää hyväksi arvonnassa. Tällöin
arvotaan ensin toisesta kupista nimi ja sitten toisesta kupista numero. Tämä menetelmä on edellä
mainittua hiukan työläämpi.
POOLIARVONTA
Pooliarvonnassa toimitaan kuten kohdassa neljä. Jos kuitenkin samasta seurasta on useampi
edustaja, arvonta suoritetaan (jos mahdollista) niin, ettei poolin viimeisessä ottelussa ole saman
seuran jäsenet vastakkain. Kaksoispoolissa edellisen vuoden mitalistit arvotaan kuten kohdassa 2.
eri pooleihin.
2. PIKA-ARVONTAMENETELMÄ
Muissa kuin valio- ja arvokilpailuissa järjestäjä voi käyttää esim. seuraavanlaista pikaarvontatapaa:
Todetaan kuinka monta kilpailijaa kyseisessä painoluokassa on ja käytetään vain lukumäärän
osoittamia paikkoja ottelukaaviossa.
Toinen arvontahenkilö katsoo saman seuran edustajat, osoittaa kynällä valitsemaansa ja avustaja,
katsomatta listaa, valitsee lohkon A/B/C/D ja siitä vapaan numeron. Kun kaikki saman seuran
kilpailijat on näin arvottu, arvotaan muut kilpailijat vastaavasti.
3. TIETOKONEAVUSTEINEN ARVONTA
Mikäli arvonta tehdään tietokoneavusteisesti, on järjestelmän arvontakuvaus toimitettava
kirjallisesti liittoon. Tietokonearvonnan on valio- ja arvokilpailuissa noudatettava valio- ja
arvokilpailujen arvontamenetelmää. Tietokonearvontaohjelmistot hyväksyy kilpailu- ja
sääntövaliokunta.
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LIITE 6. 1.1.2013
MAINOSTAMISSÄÄNNÖT
1. Yleistä
Nämä säännöt koskevat mainostamista judogeissa sekä salimainontaa kilpailuissa ja leireillä.
Mainossopimuksia voi tehdä liitto, alue, seura tai yksittäinen judoka. Kaikista sopimuksista tulee
ilmoittaa liittoon. Liitto pitää asiasta rekisteriä ja valvoo etteivät mainokset ole ristiriidassa liiton
omien sopimuksien kanssa. Yksittäisen judokan tulee ensin sopia mainostamisesta oman
seuransa kanssa.
Olympialaisissa,
mainossääntöjä.

MM-

ja

EM-kisoissa

sekä

EJU:n

A-turnauksissa

noudatetaan

niiden

Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee liiton hallitus.
2. Mainokset judogeissa
Mainosten paikat ja enimmäiskoot noudattavat pääosin kansainvälisen judoliiton (IJF:n) sääntöjä
ao. poikkeuksin:
PAIKKA

KOKO

OIKEUS

selkä
Olkapää

30 x 30 cm
Olkapään ylittävä kastale kauluksesta käden
suuntaan 25 cm pitkä X 5 cm leveä.

liitto

10 x 10 cm (max 100 cm2)
10 x 10 cm (max 100 cm2)
joko 1 kpl 10 x 10 cm toisessa hihassa
tai 5 x 25 cm molemmissa hihoissa
10 x 15 cm (tai max 150 cm2)

seura
seura
seura
seura
seura

oikea rintapieli
vasen rintapieli
hihat
lahkeet

liitto

Lisäksi ottelijan nimi saa olla yksivärisellä langalla brodeerattuna judogin selän yläosassa ja
seuran normaalikokoinen merkki saa sijaita takin vasemman liepeen alakulmassa.
Jos liitto aikoo käyttää mainospaikkansa (arvokilpailut), on se velvollinen ilmoittamaan siitä
tilaisuuden järjestäjälle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Muussa tapauksessa paikat ovat
keskinäisellä sopimuksella vapaasti järjestäjän käytettävissä. Arvokilpailuissa ei liiton paikalla saa
kuitenkaan olla mainoksia ilman liiton lupaa. Jos järjestäjä aikoo käyttää mainospaikkoja hyväksi,
tulee siitä olla maininta kutsussa.
Mainoksen materiaalin tulee olla kankainen ja se on kiinnitettävä ompelemalla, liimaamalla tai
suoraan painamalla. Jos mainos ei pysy ottelun aikana kiinni on se, tuomarin tai kilpailun johtajan
pyynnöstä, irrotettava kokonaan.
Liitto voi sopia erikseen edustusvalmennettavien mainostamisvelvollisuuksista.
3. Salimainonta
Arvokilpailuissa on liitolla oikeus tuoda omien yhteistyökumppaniensa mainokset kilpailupaikalle.
Järjestäjä voi myydä myös omia mainoksia, kunhan ne eivät ole ristiriidassa liiton mainosten
kanssa (esim. kilpailevia yrityksiä). Em. koskee myös liiton järjestämiä kesäleirejä.
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LIITE 7. 1.1.2013
KILPAILU- JA OTTELUALUE (TATAMIT)
Valio- ja arvokilpailuissa Kilpailualueen tulee olla kooltaan vähintään 13x13 m ja enintään 16x16
m, ja siitä suoja-alueen kolme metriä. Minimi ottelualue on näin ollen 7x7 m.

C-, D- ja E-nuorten sarjoissa voidaan sallia ottelualueeksi 6x6 m.
Ottelualueen keskelle, kahden-kolmen metrin etäisyydelle toisistaan kiinnitetään punainen ja
valkoinen teippi osoittamaan mistä paikasta ottelijat aloittavat ja lopettavat ottelun. Teipin tulee olla
noin 6 cm leveä ja 25 cm pitkä. Punainen merkki tulee mattotuomarin oikealle puolelle ja valkoinen
vasemmalle. Mikäli ottelijat käyttävät sinistä ja valkoista judogia suositellaan sinisen ja valkoisen
teipin käyttöä.
Matot tulee kiinnittää alustaan hyvin, jotta ne eivät liikkuisi ottelun aikana.
Ottelualueella tulee olla 3 metrin suoja-alue. Kahden ottelualueen välinen suoja-alue on aikuisten
arvokilpailuissa oltava vähintään 4 metriä ja muissa kilpailuissa vähintään 3 metriä. Vähintään 4
metrin suoja-aluetta ottelualueiden välissä suositellaan käytettäväksi kaikissa kilpailuissa. Miesten,
naisten, nuorten ja joukkue SM-kisoissa sekä muissa liiton myöntämissä kilpailuissa ottelualueen
tulee olla yksivärinen (ei esimerkiksi punaista metrinlevyistä reunaa).
Ottelualueiden lukumäärä (koskee kaikkia kilpailuja)
Ottelualueita tulee olla yksi alkavaa sataa ottelijaa kohden per ottelupäivä.
Alle 100 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään yksi ottelualue.
100-200 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään kaksi ottelualuetta.
200-300 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään kolme ottelualuetta.
300-400 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään neljä ottelualuetta.
400-500 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään viisi ottelualuetta.
500-600 ottelijan yksipäiväisessä kilpailussa pitää olla vähintään kuusi ottelualuetta.
jne.
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LIITE 8. 1.1.2013
KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikan tulee olla kilpailun luonteeseen sopiva mm. sen sijainnin, valaistuksen ja lämpötilan
suhteen. Valio ja arvokilpailuissa tulee olla järjestetty riittävät katsomotilat yleisölle.
Valio- ja arvokilpailuissa tulee olla mm. seuraavat tilat:
Kaikissa kilpailuissa tulee osallistujia varten olla asianmukaiset pukeutumis- ja
saniteettitilat miehille ja naisille erikseen.
Tuomareille ja toimitsijoille tulee olla pukeutumista, vaatteiden säilyttämistä ja lepoa
varten oma lukittava huone, johon eivät sivulliset pääse. Tuomarien huoneessa
saatavilla asianmukaisesti virvokkeita.
Punnitusta varten tulee olla punnitushuoneet erikseen miehille ja naisille. Niiden
yhteydessä tulee olla myös pukeutumistilat.
Arvontaa varten tulee olla huone/tila johon mahtuu arvontatoimihenkilöiden lisäksi
myös osallistuvien seurojen edustajat.
Kilpailupaikalla tulee olla huone, jota voidaan käyttää mahdollisia dopingtestejä
varten.
Kilpailupaikalla tulee olla kilpailutoimisto / informaatiopiste, johon tehdään mm.
ilmoittautumiset ja josta huoltajat kilpailun aikana saavat tietoa kilpailun kulusta.
Infopiste voi myös palvella paikalla olevaa yleisöä.
Ottelualueita on oltava riittävä määrä kilpailijoiden määrään nähden, kuitenkin siten
että päivän aikana ottelee enintään 100 ottelijaa per ottelualue.
Kilpailijoille tulee järjestää ottelualueen läheisyyteen oma lämmittelyalue, jossa
kilpailijat voivat verrytellä ennen otteluaan. Alueen tulee olla erotettu muista tiloista
esim. nauhalla tai kaiteilla.
Sivullisten liikkumista kilpailupaikalla tulee ohjata nauhoilla, kaiteilla tai muulla
tavalla. Tällöin tulee ottaa huomioon katsojien alue, kilpailijoiden alue, toimitsijoiden
ja tuomareiden alue sekä mahdollisten ulkopuolisten, kuten lehdistön, alue.
Valio- ja arvokilpailuissa tulee huomioida
edellyttämät mainos- ja markkinointitarpeet.

myös

liiton

yhteistyösopimusten

SM-kilpailuissa ja Samurai Cupeissa pitää olla laaja yleisökatsomo. Tästä
säännöstä voi poiketa vain kilpailu- ja sääntövaliokunnan luvalla.
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LIITE 9. 1.1.2013
KILPAILUN TOIMITSIJAT
Liiton myöntämissä kilpailuissa tulee olla ainakin alla luetellut toimitsijat:
1.

Kilpailupäällikkö, joka vastaa kilpailujen läpiviemisestä. Hänen tulee olla perillä
kaikista kilpailujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.

2.

Tiedotuksesta vastaava, joka huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta mm.
lehdistölle, (huom. Ippon) sekä vastaa ottelupöytäkirjojen ja tulosten sekä
kilpailuraportin lähettämisestä liittoon.

3.

Punnitushenkilöt, jotka huolehtivat punnituksen läpiviemisestä. Punnitushenkilöt ovat
sihteeri ja punnitsija. Paikalla tulee myös olla tuomarivastaava tai hänen
nimeämänsä punnituksen valvoja.

4.

Arvontahenkilöt, jotka suorittavat ottelijoiden arpomisen ottelukaavioihin.
Arvontahenkilöt ovat sihteeri sekä arpoja, joka on kilpailupäällikkö tai hänen
nimeämänsä. Jos kilpailuun on nimetty liiton virallinen valvoja, tulee myös hänen olla
paikalla.

5.

Kilpailusihteerit, jotka kilpailun aikana huolehtivat ottelupöytäkirjan pidosta.
Ottelupöytäkirjojen pito voidaan hoitaa myös tietokoneavusteisesti esim. JudoShiaityyppisellä atk-ratkaisulla

6.

Kuuluttajat, jotka kuuluttavat otteluihin tulijat, valmistautujat ja ottelujen lopputulokset,
sekä hoitavat muitakin kuulutuksia järjestäjän ohjeiden mukaan.

7.

Ajanottajat, joista toinen ottaa kokonaisaikaa ja toinen sidonta-aikaa. Myös yksi
henkilö riittää, mikäli otteluaika, sidonta-aika ja pistetaulu on toteutettu esim.
JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla

8.

Pistetaulun hoitaja, joka merkitsee ottelun tuomarin antamat suorituspisteet tai
rangaistukset pistetauluille. Arvo- ja valiokilpailuissa pistetaulun hoitajan tulee olla
tuomariperuskurssin
käynyt
henkilö.
Pistetaulu
voidaan
hoitaa
myös
tietokoneavusteisesti esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla.

9.

Otteluvöiden jakaja, joka huolehtii, että oikea kilpailija saa oikean värisen otteluvyön.

10.

Lääkäri tai pätevä ensiapuryhmä. EA-ryhmällä tulee olla tarpeellinen varustus
ensiavun antamiseen. Ryhmällä tulee olla tietoa lähellä olevista hoitolaitoksista sekä
valmiudet järjestää mahdollisen potilaan siirto sinne.

11.

Tuomarit (katso liite 4)

12.

Tarvittaessa ovi- ja järjestysmiehet sekä lipunmyyjät.

13.

Kilpailu- ja sääntövaliokunnan asettama virallinen valvoja.

Kaikkien toimitsijoiden tulee olla koulutettuja tehtäviinsä ja liiton myöntämissä kilpailuissa
toimitsijoilla tulee olla aikaisempaa toimitsijakokemusta.
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LIITE 10. 1.1.2013
KILPAILUVÄLINEET
1.

Kilpailumääräyksiä vastaava kilpailualue (tatami).

2.

Kutakin ottelualuetta kohden 3 kpl sekuntikelloja, joiden tulee olla sellaisia, että ne
voidaan välillä pysäyttää ajanoton katkeamatta. Näitä ei tarvita, mikäli otteluaika,
sidonta-aika ja pistetaulu on toteutettu esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla.

3.

Ottelun kulkua osoittavat minuuttitaulut. Näitä ei tarvita, mikäli otteluaika, sidontaaika ja pistetaulu on toteutettu esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla.

4.

Kutakin ottelualuetta kohden vähintään 2, mieluimmin 3 kpl punaisia ja valkoisia
otteluvöitä (eripituisia). Arvo- ja valiokilpailuissa käytetään valkoista ja sinistä judogia,
jolloin otteluvöitä ei tarvita.

5.

Kuulutuslaitteet.

6.

Äänimerkinantolaitteet, joiden tulee olla eriäänisiä, jos ottelualueita on kaksi tai
useampia.

7.

Pistetaulut kutakin ottelualuetta kohden. Pistetaulu voidaan pitää myös siihen
soveltuvalla atk-ratkaisulla.

8.

Tuomareiden tuolit, kaksi kappaletta kutakin ottelualuetta kohden. Tuolien jalat tulee
suojata niin, etteivät ne vahingoita tatamia.

9.

Sidonnasta ilmoittavat laput (yuko, wazari) Näitä ei tarvita, mikäli otteluaika, sidontaaika ja pistetaulu on toteutettu esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla

10.

Aika seis -lappu, keltainen laatta. Näitä ei tarvita, mikäli otteluaika, sidonta-aika ja
pistetaulu on toteutettu esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla

11.

Sidonta-lappu, sininen laatta. Näitä ei tarvita, mikäli otteluaika, sidonta-aika ja
pistetaulu on toteutettu esim. JudoShiai-tyyppisellä atk-ratkaisulla

12.

Tatamien puhdistusta varten desinfioimisainetta sekä paperipyyhkeitä.

13.

Pöytiä ja tuoleja tarpeen mukaan.

14.

Ilmoitustaulu tai vastaava kilpailukaaviota varten.

15.

Muut kilpailun kannalta tärkeät laitteet ja välineet.
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LIITE 11 1.1.2013
ARVOKISOJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
1.

Suomen Judoliiton arvokilpailuilla tarkoitetaan Suomen mestaruuskilpailuja (miehet,
naiset, A- ja B-nuoret) ja Judo Finnish Open -kilpailu, joiden järjestelyissä järjestäjän
tulee täyttää alla olevat vaatimukset. Muissa liiton kilpailuissa kuten alempien vöiden
mestaruus- sekä ne-waza SM-kilpailuissa näitä vaatimuksia voidaan noudattaa
soveltuvin osin. Sovellutuksista päättää liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta.

2.

Yllä mainituissa kilpailuissa noudatetaan SJuL:n kilpailumääräyksiä kaikilta osin.
Poikkeuksia voi myöntää ainoastaan liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta.

3.

Järjestäjä toimittaa liitolle kilpailujen järjestämissuunnitelman (katso liite) viimeistään
kaksi kuukautta ennen kilpailuja ja pitää aktiivisesti yhteyttä liiton nimeämään
viralliseen valvojaan (pääsääntöisesti liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnan
puheenjohtaja tai liiton toiminnanjohtaja). Talousarvio tehdään erikseen sovitulla
tavalla.

4.

Järjestäjä neuvottelee liiton virallisen valvojan kanssa liiton yhteistyösopimuksiin
(sponsorit) liittyvistä käytännön järjestelyistä kuten mainoksista käsiohjelmassa ja
judopuvuissa, mainostaulujen sijoittamisesta kilpailusalissa, tarvikemyynnin
järjestämisestä, vieraiden hoitamisesta jne. Samoin järjestäjä sopii liiton kanssa
tarvittavista vapaalipuista liiton yhteistyökumppaneita ja toimihenkilöitä sekä muita
kutsuvieraita varten. Kutsuvieraita varten tulee olla varattuja paikkoja katsomossa.

5.

Kilpailupaikka tulee olla kilpailun arvon mukainen (esim. urheiluhalli tai vastaava).
Katso liiton kilpailumääräykset.
Majoitustilat tulee sijaita kohtuullisella etäisyydellä kilpailupaikasta. Tarpeen
vaatiessa tulee järjestää kuljetus majoitus- ja kilpailupaikan välillä ennen ja jälkeen
kilpailuja. Muista kuljetuksista sovitaan tarvittaessa erikseen.
Kilpailupaikalla tulee olla kokoustilat liiton käyttöä varten.
Kilpailun ulkoiseen kuvaan tulee kiinnittää huomiota.
Liitto suosittelee mm että:
- toimitsijoilla on yhtenäinen asu, esim. samanlainen t-paita tai vastaava,
esimiehillä puku tai vastaava
- kaikilla toimitsijoilla ID-kortti
- palkintoseremonioita varten tulee olla palkintopalli mahdollisine kukkaasetelmineen
- palkintojen jaossa miehitys esim. 1+3
- sisään- ja ulosmarssien aikana musiikkia
- huomionosoitusten jako esim. ennen finaaleja

6.

Toimitsijamiehitys sekä kilpailuissa käytettävät
kilpailumääräysten mukaisia (liitteet 9 ja 10).

7.

Kilpailuun tulee tehdä käsiohjelma (vähintään "A4-kopio" -taso) jossa on maininta
mm. kilpailun organisaatiosta, tuomareista, kilpailun aikataulusta, ottelujärjestyksestä
jne. Liiton sitä pyytäessä tulee käsiohjelmassa olla liiton yhteistyösopimusten
velvoittamat mainokset.

8.

Kilpailussa käytetään liiton hyväksymiä palkintoja. Palkinnot hankkii liitto. Järjestäjä
vastaa kuitenkin palkintojen kustannuksista, jollei muuta ole sovittu.
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9.

Järjestäjä
nimeää
pätevän
henkilön
kilpailun
tiedotusvastaavaksi.
Tiedotusvastaavalla ei tule olla muita tehtäviä kuin tiedotus- ja tulospalvelun
hoitaminen. Valtakunnallisesta tiedotuksesta vastaa liitto.
Tiedotusvastaava toimittaa liiton toimistoon kilpailujen tulokset ottelupöytäkirjoineen
kolmen päivän sisällä kilpailuista.

10.

Järjestäjä vastaa liitolta lainaamistaan tarvikkeista (mm. mainosmateriaali) ja
palauttaa ne samassa kunnossa kuin ne olivat alun perin. Tarvikkeista tehdään
erillinen lista.

11.

Joukkue SM-kilpailussa Judoliitto hankkii ja maksaa mitalit. Joukkue SM-kilpailussa
Judoliitto maksaa tuomarien kustannukset.
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LIITE 12 1.1.2013
JOUKKUEKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT
Osallistumisoikeus
Joukkuekilpailu voi olla seurojen tai alueiden välinen, ja siihen saavat osallistua Suomen Judoliiton
jäsenseurojen jäsenet.
Kilpailijan alin vyöarvo:

C-nuoret 5 kyu
B-nuoret 4 kyu
muut
3 kyu

Joukkueet
Joukkueeseen kuuluu yksi kilpailija / painoluokka. Tämän lisäksi joukkueeseen voi kuulua yksi tai
useampi varahenkilö kutakin painoluokkaa varten. Joukkueella tulee olla nimetty joukkuejohtaja /
kapteeni, joka tarvittaessa edustaa joukkuetta.
Kilpailija saa otella joko omassa painoluokassaan tai yhtä painoluokkaa ylempänä. Painoluokka
ilmoitetaan järjestäjälle punnituksen yhteydessä.
Jos ei muusta ole sovittu, otellaan joukkuekilpailussa Suomen Judoliiton kilpailumääräysten
mukaisissa painoluokissa.
Voidakseen osallistua, tulee joukkueessa olla edustaja yli puolessa painoluokista.
Varahenkilöt punnitaan yhtä aikaa muun joukkueen kanssa. Varahenkilön saa vaihtaa
joukkueeseen ennen seuraavan ottelun alkua.
Ennen jokaista ottelua joukkueen johtaja/kapteeni ilmoittaa kilpailun järjestäjälle joukkueen
kokoonpanon.
Kilpailujärjestelmä
Kilpailujärjestelmä on ranskalainen (yksittäisten kilpailijoiden sijaan ottelukaavioon arvotaan
joukkueet) jos joukkueita on vähintään kahdeksan. Jos joukkueita on vähemmän, käytetään poolia
/ kaksoispoolia.
Joukkueiden määrästä ja koosta riippuen, voidaan kilpailujärjestelmästä sopia erikseen ottaen
huomioon kilpailujen aikataulu. Arvokilpailuissa asiasta päättää liitto.
Punnitus ja arvonta
Punnitus ja arvonta suoritetaan Suomen Judoliiton kilpailumääräysten mukaisesti. Arvokilpailuissa
edellisen vuoden mitalijoukkueet sijoitetaan.
Otteluaika
Otteluaika on Suomen Judoliiton kilpailumääräysten mukainen.
Voittoperusteet
Ottelukohtaisen kamppailun voittaa se ottelijoista, jolla on vähintään yhden shidon paremmuus
toiseen nähden.

26

Suomen Judoliitto KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1.1.2013
Voittajajoukkue on se, jolla on useampia ottelukohtaisia voittoja.
Mikäli ottelukohtaiset voitot ovat tasan, ratkaisee niiden suorituspisteiden määrä, joilla ottelut on
voitettu.
Mikäli suorituspisteetkin ovat tasan, ottelevat ne kilpailijat, jotka ovat päätyneet tasatulokseen,
uusintaottelun (ottelut), jossa on löydettävä voittaja ottelusäännön mukaan.
Ellei tämänkään jälkeen ole tullut ratkaisua, ratkaisee arpa muissa otteluissa paitsi finaalissa, joka
otetaan tämän jälkeen täysin joukkuein uudelleen, niin kauan kunnes voittaja löytyy.
Luovuttaminen
Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli ei saavu ottelemaan hyväksytyllä
kokoonpanolla. Tällöin joukkue ei voi otella jatkossakaan, ja kaikki sen edellisetkin ottelut
mitätöidään.
Jos kilpailija loukkaantuu tai muuten luovuttaa kamppailun hän ei saa jatkaa myöhemmissäkään
otteluissa.
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LIITE 13

1.1.2013

ALEMPIEN VÖIDEN MESTARUUSKILPAILUT
Kilpailu on tarkoitettu aloitteleville judoharrastajille, jotka vain vähän aikaa ovat harrastaneet judoa
kilpailumielessä.
Kilpailun järjestelyoikeuden myöntää liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta hakemusten perusteella.
Kilpailut järjestetään tammi - maaliskuun aikana.
Osallistumisoikeus
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto ry:n jäsenseurojen jäsenet.
Osallistujan vyöarvo tulee olla vähintään 5 kyu ja enintään 4 kyu.
Kuristusten ja käsilukkojen käyttö otteluissa on kielletty.
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla SJuL:n judopassi sekä voimassa oleva jäsenyys Judoliiton
jäsenseuraan.
Paino- ja ikäluokat
POJAT ALLE 15 V (kilpailuvuonna 14 täyttävät tai nuoremmat)
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
MIEHET YLI 15 V (kilpailuvuonna 15 täyttävät tai vanhemmat)
-45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
TYTÖT ALLE 13 V (kilpailuvuonna 12 täyttävät tai nuoremmat)
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
NAISET YLI 13 V (kilpailuvuonna 13 täyttävät tai vanhemmat)
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Otteluaika
Kaikki ottelut: 3 minuuttia. Ottelun päättyessä tasan, golden score kansainvälisen säännön
mukaan ilman aikarajoitusta.

Ottelujärjestelmä
Kahdeksan ottelijaa tai enemmän:
Kuusi tai seitsemän ottelijaa:
Viisi ottelijaa tai vähemmän:

ranskalainen
kaksoispooli
pooli

Ilmoittautumismaksu
Liitto määrää vuosittain.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen suoritetaan järjestäjälle kirjallisesti kutsussa ilmoitettuun päivämäärään
mennessä, liiton kilpailumääräysten mukaisesti. Jälki-ilmoittautumisen mahdollisuudesta päättää
järjestäjä.
Palkinnot
Kilpailujen mitalit hankkii ja kustantaa järjestäjä.
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LIITE 14

1.1.2013

NE-WAZA SM-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT
Ne-waza, eli mattojudokilpailuissa noudatetaan liiton
kilpailusääntöjä alla olevin täydennyksin ja poikkeuksin.

kilpailumääräyksiä

sekä

Osallistumisoikeus
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto ry:n jäsenseurojen jäsenet.
Osallistujan tulee kilpailuvuonna täyttää vähintään 15 vuotta.
Osallistujan vyöarvo tulee olla vähintään 3 kyu.
Painoluokat
MIEHET:

-66, -73, -81, -90, +90, avoin

NAISET:

-52, -57, -63, -70, +70

Otteluaika
MIEHET: 4 minuuttia, Golden Score ilman aikarajoitusta.
NAISET: 4 minuuttia, Golden Score ilman aikarajoitusta.
Ottelujärjestelmä
Liiton kilpailumääräysten mukainen.
Ilmoittautumismaksu
Liitto määrää vuosittain.
Palkinnot
Järjestäjä hankkii ja kustantaa palkinnot.
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LIITE 15 1.1.2013
SAMURAI-CUP SÄÄNNÖT
Samurai-cup käsittää neljä valtakunnallista A-poikien, B-poikien A-tyttöjen ja B-tyttöjen kilpailua,
joista kaksi käydään kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Samurai Cupin kokonaiskilpailun voitto
ratkeaa syksyllä neljännen Samurai Cupin jälkeen.
Kilpailu- ja sääntövaliokunta päättää hakemusten perusteella kilpailupaikat ja järjestäjät ja ottaa
valinnoissa huomioon alueelliset tekijät.
Kilpailussa lasketaan sijoitusten perusteella ottelijoille pisteitä, joiden avulla ratkaistaan
painoluokkien Samurai-Cupien voittajat. Kilpailu on liiton valiokilpailu ja sitä koskee valiokilpailun
säännöt.
Osallistumisoikeus
Kilpailuun saavat osallistua Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n ja NJU:n jäsenliittojen
jäsenseurojen jäsenet.
A-POJAT: kilpailuvuonna 18 – 21 vuotta täyttävät
A-TYTÖT: kilpailuvuonna 18 – 21 vuotta täyttävät
B-POJAT: kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät
B-TYTÖT: kilpailuvuonna 15 – 17 vuotta täyttävät
B-nuorissa toista tai kolmatta vuottaan otteleva kilpailija voi osallistua myös A-nuorten kilpailuun.
Vyöarvo:
vähintään 4 kyu
C-nuori voi osallistua B-nuorten kilpailuun kilpailu- ja sääntövaliokunnan myöntämällä
poikkeusluvalla. C-nuori ei voi osallistua A-nuorten sarjaan. Toista tai kolmatta vuotta B-nuorissa
otteleva kilpailija voi osallistua samana päivänä sekä A- että B-nuorten sarjaan. Ensimmäistä
vuottaan B-nuorissa ottelevat kilpailija ei voi otella A-nuorten sarjoissa Samurai Cupeissa.
Painoluokat
A-POJAT:
A-TYTÖT:
B-POJAT:
B-TYTÖT:

-55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
-48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
-45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
-44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Otteluaika
Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.
Ottelujärjestelmä
Liiton kilpailumääräysten mukainen

Ilmoittautumismaksu
Liitto määrää vuosittain.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tehdään kilpailujen järjestäjälle kirjallisesti kutsussa ilmoitettuun päivämäärään
mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava etunimi, sukunimi, syntymävuosi, vyöarvo,
painoluokka ja seura. Ilmoittautumiset voi tehdä ainoastaan seuran kautta.
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Pisteiden laskeminen
Kullakin kierroksella sijoituksista annetaan osallistujille pisteitä.
Pisteytys noudattaa kilpailu- ja sääntövaliokunnan määrittelemää pisteytystä: sarjavoitto 5 p,
hopea 3 p ja pronssi 1 p. Jos sarjassa on vain kaksi ottelijaa hopeasta ei pisteitä. Jos sarjassa on
vain kolme ottelijaa, pronssista ei pisteitä.
Painoluokan Samurai-Cupin voittaja on eniten pisteitä Samurai-Cupeista kerännyt ottelija.
Tasapisteisiin päädyttäessä Cup-voittajan ratkaisee ensiksi sijoitus kauden viimeisessä kilpailussa
ja toissijaisesti kyseisen luokan sarjavoittojen lukumäärä.

Kilpailija voi osallistua eri kierroksilla eri painoluokkiin. Painoluokan Samurai-Cupin voittaja on se,
jolla on kyseisessä painoluokassa eniten pisteitä.
Kilpailun valvoja
Kilpailu- ja sääntövaliokunta määrää kilpailukaudelle valvojan, joka vastaa sääntötulkinnoista, ja
huolehtii pisteiden laskemisesta.
Järjestäjän velvollisuudet
Kilpailukutsu tulee toimittaa liittoon vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailuja ja siitä on ilmettävä
kilpailun paikalla olevan virallisen valvojan nimi ja yhteystiedot. Ottelut tulee käydä vähintään
kahdella matolla, kuitenkin enintään 100 ottelijaa / ottelualue. Kilpailua ei saa yhdistää toisen
samana päivänä käytävän kilpailun kanssa, vaan Samurai Cup on oteltava omana kilpailuna ja
siihen voidaan ainoastaan lisätä avoimet-, sekä ”haastaja sarjat” aikuisille kilpailijoille.
Sijoittelu
Samurai Cupissa ei tehdä sijoitteluita.
Tulokset
Tulokset ottelupöytäkirjoineen lähetetään liittoon välittömästi kilpailujen päätyttyä.

Mitalit
Jokaisella kierroksella jaetaan mitalit, jotka järjestäjä hankkii. Syksyn toisella kierroksella palkitaan
painoluokkien Samurai-Cupin voittajat. Samurai-Cupin kokonaiskilpailun palkinnot hankkii ja
kustantaa liitto. Samurai-Cupin kokonaiskilpailussa palkitaan vain painoluokan voittajat.
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LIITE 16 1.1.2013
HANSOKU MAKE – SÄÄNNÖN SOVELLUKSIA ESIMERKEIN
Hansoku make voidaan määrätä vakavasta rikkomuksesta ottelun kuluessa. Kilpailusääntöjen
perusteella voi tästä olla seurauksena sulkeminen pois kilpailusta. Mikäli näin on, mattotuomari
ilmoittaa asiasta toimitsijapöydälle. Sulkeminen pois kilpailusta toteutetaan seuraavasti
1. Ottelijan otellessa poolissa hänen kaikki ottelunsa poistetaan ja ne eivät vaikuta ottelun
lopputulokseen mikäli kysymyksessä ei ollut ottelijan viimeinen ottelu. Ottelija ei voi
kuitenkaan saada mitalia, vaan se jätetään jakamatta. Ottelija saa kuitenkin voittamistaan
otteluista kilpailupisteet.
2. Ottelijan otellessa ranskalaisessa kilpailujärjestelmässä hän ei voi jatkaa keräilyissä vaan
hänen vastustajansa voittaa luovutuksella mahdollisen seuraavan ottelun. Vaikka ottelija
häviää mitaliin oikeuttavan ottelun (finaali tai pronssimitaliottelu), ei hän saa mitalia, vaan
se jätetään jakamatta.
3. Joukkuekilpailussa ei ottelijan joukkue saa käyttää seuraavissa otteluissa hänen sijastaan
varaottelijaa, vaan joutuu luovuttamaan nämä ottelut. Mikäli vastakkaisella joukkueella ei
ole myöskään asettaa ottelijaa ei kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä.
4. Sulkeminen pois kilpailusta tarkoittaa kaikkien kilpailun kyseisen päivän painoluokkien
keskeyttämistä. Ottelija osallistuu useampaan painoluokkaan (esimerkiksi tavallinen ja
avoin). Hänelle julistetaan yhdessä painoluokassa hansoku-make. Ottelija joutuu antamaan
luovutusvoiton myös muissa painoluokissa. Tätä sääntöä sovelletaan myös jos painoluokat
ovat eri ikäluokissa ja myös vaikka ottelija on maksanut useamman ilmoittautumismaksun.
Ilmoittautumismaksuja ei palauteta. Kuitenkin jos yhden painoluokan ottelut on jo saatu
kokonaan valmiiksi ja ottelija saa hansoku-maken seuraavassa painoluokassa jäävät
valmiiksi saadun sarjan tulokset voimaan. Kokonaan valmiiksi tarkoittaa että kaikki
painoluokan ottelut on oteltu.
5. Ottelija osallistuu kilpailuun, jossa otellaan eri päivinä (esimerkiksi B-nuoret/A-nuoret).
Hänelle julistetaan ensimmäisenä päivänä hansoku-make. Ottelija saa jatkaa ottelujaan
seuraavana päivänä.
6. Jos ottelija saa hankoku maken lahkeeseen tarttumisesta tai shidojen kertymisestä, häntä
ei suljeta mahdollisista jatko-otteluista.
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7. Liite 17 1.1.2013

Miesten ja naisten joukkue SM-kilpailun säännöt
Joukkueiden muodostamissäännöt:
Seurajoukkueet
Seurajoukkue saa käyttää yhtä seuran ulkopuolista ”lainamiestä” tai ”lainanaista”, joka tulee
ilmoittaa Judoliittoon etukäteen kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. ”Lainamiehen”
tai ”lainanaisen” ottelemiseen täytyy saada lupa hänen omalta seuraltaan.
Aluejoukkueet
Judoliiton alueet voivat nimetä kilpailuun joukkueen, jossa ottelee alueen seurojen kilpailijoita.
Alueen ulkopuolisten seurojen kilpailijoita ei sallita. Aluejoukkueen ottelijoiden valinnasta vastaa
alueen johtoryhmän nimeämä aluevalmennuksen vastuuhenkilö.
Oppilaitosjoukkueet
Oppilaitosjoukkueen voi muodostaa esimerkiksi urheilulukion judokoista, urheiluakatemian tai
Puolustusvoimien Urheilukoulun judokoista. Oppilaitosjoukkueen ottelijoiden valinnasta vastaa
oppilaitoksen valmennuksen vastuuhenkilö.
Joukkueissa pitää olla vähintään kolme ottelijaa. Joukkueessa voi olla varaottelijoita, joita voi
vaihtaa kilpailun edetessä.
Painoluokat
Miehet: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg ja +90 kg
Naiset: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 ja +70 kg
Ottelija voi otella painonsa edellyttämässä painoluokassa tai yhtä painoluokkaa ylemmässä
painoluokassa. Painoluokkaa voi vaihtaa kilpailun aikana.
Ikä- ja vyöarvorajoitukset
Kilpailuun voivat osallistua kilpailuvuonna 18 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat ottelijat, jotka
ovat Suomen Judoliiton jäsenseuran jäseniä. Ottelijan vyöarvo pitää olla vähintään 2 kyu.
Ottelujärjestelmä
Jos joukkueita on 2-5, ottelujärjestelmä on pooli.
Jos joukkueita on 6-8, ottelujärjestelmä on tuplapooli, jossa alkupoolien voittajat kohtaavat
finaalissa ja alkupoolien toiseksi sijoittuneet pronssiottelussa.
Jos joukkueita on 9 tai enemmän, ottelujärjestelmä on ranskalainen kaavio, jossa jaetaan vain yksi
pronssimitali. Pronssiottelussa kohtaava keräilykaavioiden voittajat.
Arvonta suoritetaan Judoliiton toimistolla kilpailu- ja sääntövaliokunnan toimesta. Arvonnan tulos
julkistetaan liiton kotisivuilla ja lehdistötiedotteessa arvonnan jälkeen.
Otteluaika
Miehillä ja naisilla 5 minuuttia.
Judogi
Kilpailussa käytetään sinistä ja valkoista judogia.
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Liite 18 1.1.2013

JudoShiai ohjelmisto:
Suomen Judoliitto on yhteistyökumppaneineen kehittänyt judokilpailujen järjestämistä helpottavan
tietokoneohjelmiston JudoShiai, joka on jokaisen judoseuran käytettävissä veloituksetta. Judoliitto
suosittelee, että kaikki kilpailut järjestetään em. ohjelmistolla.

JudoShiai-ohjelmisto auttaa kilpailujen järjestämisessä. Ohjelmisto koostuu seuraavista
ohjelmista:




JudoShiai: Kaavioidenlaadinta- ja arvontaohjelma
JudoTimer: Kello- ja pistetauluohjelma
JudoInfo: Kuuluttajan ja yleisön infonäyttö

Windows-käyttöjärjestelmät XP ja Vista sekä Linux on tuettu. Kilpailu- ja sääntövaliokunta kehittää
ohjelmistoa edelleen. Uusia ohjelmistoversioita julkaistaan osoitteessa www.judoshiai.fi
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