
Raahen Judo ry.     http://raahenjudo.sporttisaitti.com 
 

KILPAILUKUTSU 
 
Pultti-Kuppi 2023, toinen kierros. Järjestäjä: Raahen Judo ry.  
 
Aika: lauantai 18.2.2023  
Paikka: Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe  
Punnitus: 9.00–10.00  
Ottelijoiden yhteinen lämmittelyharjoitus: n. 11.15–11.45  
Ottelut: 12.00 Osallistumisoikeus: Pohjois-Suomen alueen judoseurojen (vanha aluejako)  

 U15 = alle 15-vuotiaat (synt. 2009–2010) 
 U13 = alle 13-vuotiaat (synt. 2011–2012) 
 U11 = alle 11-vuotiaat (synt. 2013 tai aiemmin) 

Vyöarvo: 6 kyu, valkoinen – 3 kyu, vihreä. Järjestäjä pidättää oikeuden muokata sarjoja. Valkovöiset ottelevat vain 
valmentajansa luvalla ja vastuulla.  

Painoluokat/sarjat: Painoluokat ja sarjat muodostetaan kisapaikalla sukupuolen, painon, iän ja vyöarvon 
perusteella. Jos osallistujamäärä mahdollistaa, niin pyritään valko-keltavöisten sekä oranssi-vihreävöisten 
sarjoihin. Mahdollisimman tasainen sarjajako sekä tytöille että pojille. Ensisijaisesti pyritään tyttöjen ja poikien 
sarjoihin, tarvittaessa yhdistetään. HUOMIO: Jokainen ottelija saa otella vain yhdessä sarjassa.  

Otteluaika: Varsinainen otteluaika on 2 min.  

Ottelujärjestelmä: kisajärjestäjä päättää ottelujärjestelmät sarjojen laadinnan yhteydessä. Voidaan käyttää poolia 
(2 – 5 ottelijaa), tuplapoolia (6 – 10 ottelijaa) sekä ranskalaista kaaviota.  

Ottelusäännöt: voimassa olevat Suomen Judoliiton hyväksymät ottelusäännöt.  

Osallistumismaksu: Ennakkoilmoittautuneille 20 €. Jälki-ilmoittautuneille 25 €. Raahen Judo ry:n tilille. BIC: 
NDEAFIHH / IBAN: FI83 1126 3000 1759 44. Viestinä PULTTI-KUPPI II 2023 osallistumismaksu, ottelijan nimi ja 
seura. Seuran ollessa maksajana viestiin seuran nimi ja ottelijoiden lukumäärä. Maksettava viimeistään 
keskiviikkona 15.2.2023.  

Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa http://raahenjudo.sporttisaitti.com/ tiistaihin 
14.2.2023 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuminen kilpailupäällikölle tai sihteerille korkeampaa maksua 
vastaan. Sivuilta löytyy ilmoittautumislomake. Ilmoittaessa tulee mainita ottelijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, 
paino ja seura.  

Jokaisen ottelijan tulee voida todistaa Suomen Judoliiton jäsenyys sekä vakuutuksen voimassaolo punnituksessa 
joko itse tai seuran edustajan välityksellä.  

Tiedustelut:  Kilpailupäällikkö: Petri Heiskanen GSM (050) 553 8575, petri.e.heiskanen@gmail.com 
Kilpailusihteeri: Jarno Viitanen GSM (040) 519 8402, jarno.viitanen@gmail.com 

 
Jokainen kilpailuun ilmoittautunut henkilö antaa suostumuksensa seuraaviin asioihin. Alaikäisten suostumuksesta vastaa alaikäisen huoltaja.  

- Kilpailun järjestäjä ja Suomen Judoliitto ry (SJuL) saavat julkaista kilpailun tulokset internetissä.  
- Kilpailun järjestäjä ja SJuL saavat julkaista kilpailun tulokset tiedotusvälineille lähetettävässä tiedotteessa.  

- Internetissä julkaistavissa kilpailun tuloksissa ja osallistujalistoissa mainitaan kilpailijan etunimi, sukunimi, ikäluokka, painoluokka, vyöarvo, syntymävuosi, 
sukupuoli, kilpailijan edustama seura ja kilpailijan sijoitus kilpailussa.  

- Kilpailusta otettuja kuvia saa julkaista kilpailun järjestäjän ja Suomen Judoliiton internetsivuilla sekä tiedotusvälineiden internetsivuilla ja liikuntaan ja 
urheiluun liittyvillä internetsivuilla 


