
 

Koululiikuntaliiton judomestaruuskilpailut Kiteellä 31.10.-1.11.2019 

Järjestäjä Kippon ry ja Koululiikuntaliitto 
Paikka Urheilutalo-uimahalli Vespeli, Urheilutie 7, 82500 Kitee 
Aika  Torstai- perjantai 31.10-1.11.2019  
Punnitus  Keskiviikkona 30.10.2019 klo 19-21 
 torstaina 31.10. aamulla klo 7.00- 8.00, illalla 18.00-19.00 

ja perjantaina 1.11. aamulla 7.00-8.00 Vespelissä. (1-3 lk ja 4-6 lk, punnitus 
ke illalla tai torstaina aamulla, muut viimeistään pe aamulla) 

Ottelut Torstaina klo 10.00 alkaen, 1-3 lk, 4-6 lk.  
 perjantaina klo 10.00 alkaen 7-9 lk, toisen asteen oppilaat.  
Osallistumisoikeus  

Suomen koulujen alle 20 v. koululaisjudokat (mukaan lukien 2. asteen 
koulutus). Vähintään keltainen vyö tai vuoden judoa harrastanut. 
 

Sarjat:  1-3-luokkalaiset (2010-2012 syntyneet) 
Tytöt – 25, -28, -32, -36, -40, -44, -52, +52 kg 
Pojat -23, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
4-6-luokkalaiset (2009-2007 syntyneet) 
Tytöt -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
Pojat -30, -34, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
7-9-luokkalaiset (2006-2004 syntyneet) 
Tytöt –32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Pojat -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  
Toisen asteen oppilaat (2003-2000) 
Tytöt -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Pojat -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
Järjestäjä varaa oikeuden yhdistellä ja muokata sarjoja ja painoluokkia. 

 

Otteluajat  1-3lk, 4-6lk 2 min, 7-9 lk 3 min, toisen asteen oppilaat 4 min. 
Ottelujärjestelmä 
 Pooli, kaksoispooli tai ranskalainen  
 Kuristukset ja käsilukot kiellettyjä kaikissa sarjoissa.  
Vakuutus Kilpailijat on vakuutettu KLL:n toimesta tapaturmien varalle. 
  



 

Ilmoittautuminen 
Viimeinen ilmoittautumispäivä keskiviikko 16.10.2019. Ilmoittautuminen 
kipponry.blogspot.com-sivun kautta. Tarvittavat tiedot: nimi, syntymävuosi, 
koulun nimi, kunta/ kaupunki, vyönväri (tai arvo), sarja ja painoluokka. 
Esim: Terho Taistelija, 2004, Arppen koulu, Kitee, keltainen / (5 kyu), -38kg. 

Ilmoittautumismaksu  
15 e / kilpailija. Kuitti tarkastetaan punnituksessa.  

Tiedustelut 
Terho Hukka 050 4120785, tai sähköpostilla terho.hukka@suursaimaa.com 
tai kipponry@gmail.com. Yhteyshenkilö Koululiikuntaliitossa Terho 
Tomperi, 050 514 2498, terho.tomperi@kll.fi. 

 

Majoitus Tatami/koulumajoitus 10€/hlö/yö. Ilmoittautumiset majoitukseen 
16.10.2019 mennessä kll.fi-sivujen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
Majoitustiedustelut: Jarmo Renvall, 040-8391626, jarmo.renvall@gmail.com 

  

Hotellimajoitus Kiteenhovissa: 77€/1hh/yö, 97€/2hh/yö, hinta sisältää 
hotelliaamiaisen ja iltasaunan (klo 18-21), käytä varauskoodia ”judokisat” 
www.kiteenhovi.com, 040-171 5110.  

 

Ruokailu Ruokailu on viereisellä koululla, mahdollisuus ostaa seuraavat ateriat: 
keskiviikko iltapala  
torstai aamupala, lounas, päivällinen, iltapala,  
perjantai aamupala, lounas.  
Ennakkoon varattuna torstain ruokapaketti 20€, perjantain ruokapaketti 
10€. Yksittäinen aamu/iltapala 4€/kpl, lounas/päivällinen 7€/kpl. 
Ruokailuvaraukset ja erikoisruokavaliot 16.10.2019 mennessä kll.fi-sivujen 
ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
Yksittäisiä ruokailuja ostettavissa rajallinen määrä kisapaikalla hintaan 
aamu/iltapala 5€/kpl, lounas/päivällinen 8€/kpl Ruokapaketteja ei ole 
mahdollista ostaa paikanpäällä.  
Ruokailujen järjestämistä varten ilmoittakaa alustava ruokailijamäärä 
7.10.2019 mennessä sähköpostiin tiina.koffert@gmail.com.  

 

Maksut Ilmoittautumismaksut, ruokailut ja tatami/koulumajoitus maksetaan 
16.10.2019 mennessä tilille: Kippon ry, Kiteen seudun Osuuspankki FI17 
515304 4000 6637. Viestiin eriteltävä ketä ja mitä maksu koskee (esim. 
Kiteen kaupunki 5 x ke+to+pe ruokailupaketit, 5 x majoitus 2 yötä, ja 4 x 
ilmoittautumismaksu). Järjestäjällä on mahdollisuus laskuttaa 
kuntaa/kaupunkia sovittaessa (huom. lasku on oltava maksettuna ennen 
kilpailuja). Laskutuspyynnöt laskutustietoineen viim. 16.10.2019 
osoitteeseen kipponry@gmail.com.  
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