
Kilpailukutsu 
Junioreiden, kadettien ja nuorten SM-kilpailut 2022 

 

Kilpailu Junioreiden, kadettien ja nuorten  

SM-kilpailut 2022 

Paikka  Turun Kamppailuareena 

  Siutlankatu 1, 20380 Turku 

Ajankohta Lauantai 15.10.2022 

Kilpailijakokous ja sääntöpalaveri klo 10:00 

Kilpailut alkavat klo 11:00   

Punnitus  Lauantai 15.10.2022 klo 9:00-10:00 kilpailupaikalla  

Sarjat  Tytöt ja pojat 7-13 -vuotta: -28kg, -33kg, -38kg, -43kg, -48kg, -53kg, 

  +53kg 

Tytöt 14-15 -vuotiaat & 16-17 -vuotiaat: -56kg, +56kg 

Pojat 14-15 -vuotiaat:  -53kg, -63kg, -73kg, +73kg 

Pojat 16-17 -vuotiaat: -63kg, -73kg, +73kg 

  Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sarjoja. 

Otteluaika  2x2min 1min tauolla 

Osallistumismaksu 20€ / kilpailija 

Osallistumismaksu maksetaan Turun ju-jutsuseuran tilille:  

Tilinumero: FI11 5710 8320 0113 26 OKOYFIHH  

Viesti: Junnu SM-2022 / osallistujan nimi / seuran nimi  

Kuitti maksusta tulee esittää punnituksen yhteydessä. 

Osallistumismaksun voi tarvittaessa myös maksaa käteisellä 

punnituksen yhteydessä.  

Ilmoittautuminen Seurat ilmoittavat ottelijoitaan kootusti sähköpostilla osoitteeseen  

  info@hokutoryu.com. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ottelijan 

  nimi, kilpailupäivän ikä, sarja johon ilmoittautuu, seura sekä  

  vyöarvo. Viimeinen ilmoittautumispäivä on torstai 6.10.2022.  

Kilpailusäännöt Hokutoryu B-säännöt 

Suojat  Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat:  

- hammassuojat  

- sininen ja punainen vyö  

- pojilla alasuoja  

- 14-vuotta täyttäneillä tytöillä rintasuoja  

- siniset ja punaiset karate (WKF) jalkasuojat  

Kilpailijat saavat halutessaan käyttää seuraavia suojia: 

- grapplinghanskat 

Asu  Sääntöjen mukainen ju-jutsu gi 



Lisenssi Kaikilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Karateliiton harrastaja- tai 

kilpalisenssi. 

Vakuutus  Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva, kilpailutoiminnan kattava 

  vakuutus, esimerkiksi Karateliiton lisenssivakuutus. Kilpailijoita ei ole 

  vakuutettu järjestäjän puolesta. 

Tuomarit  Tuomarit ilmoittautuvat sähköpostitse info@hokutoryu.com 

Tiedustelut  Hokutoryu toimisto info@hokutoryu.com  

Natalia Gadolin 09 694 6554 (arkisin klo 13-20)  

Auvo Niiniketo 0400 552 111  

Hokutoryu säännöt www.hokutoryu.com 

Järjestäjä   Turun ju-jutsuseura & Suomen Karateliitto 

 

Kilpailukutsu 
Avoimet Hokutoryukilpailut aikuisille 

 

Aika  Lauantai 15.10.2022 klo 11:00 alkaen 

Paikka   Turun Kamppailuareena, Siutlankatu 1, 20380 Turku 

Punnitus  Klo 9:00-10:00, kilpailupaikalla 

Säännöt  Hokutoryu B-säännöt. 

Vakuutus: Jokaisella kilpailijalla tulee olla kilpailuja kattava vakuutus. Kilpailijoita ei 

ole vakuutettu järjestäjän puolesta. 

Lisenssi Kaikilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Karateliiton harrastaja- tai 

kilpalisenssi. 

Sarjat: Kilpailut käydään ns. match-make periaatteella. Etsimme ilmoittautumisten perusteella 

saman painoiset ja -tasoiset vastustajat. Kilpailut sopivat myös aloitteleville ottelijoille. 

 

Kilpailuvarusteet: Sääntöjen mukainen ju-jutsugi Hokutoryumerkillä sekä seuran hihamerkillä (jos 

seuralla on), hammassuojat, miehillä alasuojat ja naisilla rintasuoja. Sininen ja punainen otteluvyö. 

Kilpailut käydään B-säännöillä, kilpailijat voivat halutessaan käyttää jalkasuojia ja 

grapplinghanskoja (ei ole järjestäjän puolesta).  

 

Ilmoittautuminen: Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä vyöarvo, ottelupaino, ikä, ottelukokemus 

sekä mahdollinen tausta muista kamppailulajeista. Ilmoittautumiset Hokutoryu-toimistoon 

sähköpostitse, info@hokutoryu.com. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.10.2022. 

 

Tuomarit: Tuomarit ilmoittautuvat sähköpostitse info@hokutoryu.com 

 

Tiedustelut: Katso ylempää 

Järjestäjä:  Turun ju-jutsuseura & Suomen Karateliitto 


