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Kilpailun järjestämisen perusteet 
 

Kotikisa on seuran oma kisatapahtuma, joka antaa aloitteleville kilpailijoille mahdollisuuden 

kokeilla kilpailemista tutussa ympäristössä. Samalla se tarjoaa oivan mahdollisuuden seuran 

toimitsijoille harjoitella mm. kilpailujen järjestämistä, tuomarityöskentelyä, valmennusta ja ATK-

ohjelman käyttöä. 

 

Tapahtuma tulisi tiivistää mahdollisimman suppeaan, etukäteen suunniteltuun aikatauluun, jotta 

kisatapahtuma ei venyisi kohtuuttoman pitkäksi. Noin kaksi ja puoli tuntia on sopiva aika 

kisatapahtumalle. Kotikisoja tulisi järjestää noin neljä kertaa vuodessa – kaksi tapahtumaa keväällä 

ja kaksi tapahtumaa syksyllä.  

 

Kilpailukutsut 
 

Kilpailukutsut tulee julkaista vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailua salien ilmoitustauluilla ja 

seuran nettisivulla www.tikkurilanjudokat.fi. 

Kilpailukutsussa tulee mainita vähintään kisapaikka, aika ja kisa-aikataulu. Kilpailu on maksuton 

seuran jäsenille. Kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan riittää, että saapuu ajoissa 

punnitukseen. Judopassia ei tarvita. 

 

Ottelupaikan järjestäminen  
 

Ottelupaikka järjestetään hyvissä ajoin ennen kilpailua. Mikäli kilpailu alkaa kello 14.00, niin 

järjestäjät saapuvat paikan päälle viimeistään klo 13.00. Tatamialue tulee olla siisti ja ottelualue (tai 

ottelualueet) tulee olla merkitty.  

 

Yksi vai kaksi ottelualuetta? 

 

Mikäli kilpailijoita on enemmän kuin 30, on syytä harkita kahden ottelualueen käyttöä. Kahden 

ottelualueen käyttö nopeuttaa kilpailujen etenemistä, mutta luo hieman sekavamman kuvan 

kilpailuista. Myös tuomareita ja toimitsijoita tarvitaan silloin enemmän. 

 

Toimitsijapöydät 

 

Pisteiden laskua varten oleva pöytä sijoitetaan ottelualueiden läheisyyteen ja siihen suuntaan, josta 

tuomarin on helppo nähdä pistetaulut. JudoShiai-ohjelman käyttäjä, eli kuuluttaja, sijoitetaan 

ottelualueen läheisyyteen siten, että hän näkee tapahtumat helposti ja pystyy oikeaan aikaan 

kertomaan yleisölle voittajan nimen ja mahdollisesti myös voittotekniikan. Myös kuuluttajalle tulee 

antaa esteetön näkymä pistetauluun otteluiden ajan. 
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Punnitus 
 

Kuuluttaja ilmoittaa kilpailijoille milloin punnitus alkaa. Kun se aloitetaan, kilpailijat asettuvat 

jonoon vaa’an läheisyyteen. Punnitus tapahtuu judogi päällä, ilman tossuja. Jokainen puntarissa 

kävijä kertoo punnituksen toimitsijalle oman nimensä ja harjoitteluryhmänsä. Samalla tarkistetaan 

ATK-ohjelmasta onko hänen nimensä jo merkitty ohjelmistoon. Jos nimeä ei löydy, se lisätään 

sinne. Kilpailijan ottelupaino ja vyöarvo merkitään ATK-ohjelmaan. 
 

Punnituksen jälkeen kilpailija ohjataan odottamaan kilpailujen alkua. 

 

ATK-ohjelma JudoShiai 
 

Kilpailujen järjestämisen yksi kulmakivistä on ATK-ohjelman käyttö. Yleisesti käytössä oleva 

ohjelma on JudoShiai, joka on kehitetty juuri judokisojen tarpeisiin. Kisoissa vaaditaan siis 

ohjelman erikoisosaaja, joka pystyy huolehtimaan laitteiston kasaamisesta, ohjelmatietojen 

oikeellisuudesta sekä kilpailijatietojen syöttämisestä ja sarjojen tekemisestä. 

 

JudoShiai -ohjelmiston ovat kehittäneet Hannu Jokinen yhteistyössä Suomen Judoliiton ja 

pitkäaikaisen liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnan puheenjohtajan Erkki Jokikokon kanssa. 

Ensimmäinen tarkoitus oli antaa suomalaisille judoseuroille hyvä työkalu, jolla voidaan 

standardoida judokilpailut Suomessa ja nostaa kilpailujen tasoa. 

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. 

Ohjelmisto on esitetty tarkemmin Liitteessä 2. 

 

Järjestäytyminen ja alkuverryttely 
 

Kilpailijat ja huoltajat (lasten ja nuorten vanhemmat) saapuvat yleensä kisapaikalle noin 15 

minuuttia ennen punnitusta. Punnituksen jälkeen kilpailujen johtaja tai tuomari kertaa kilpailujen 

säännöt. Ottelualueelle voidaan kutsua esiottelijapari, jonka tehtävänä on näyttää käytännössä 

kilpailujen johtajan selostamia liikkeitä.  

 

Tuomarit 

 

Tuomareiden määrästä riippuen, sovitaan montako tuomaria per ottelualue tarvitaan. Tavoite on, 

että käytetään kolmea tuomaria (päätuomari ja kaksi kulmatuomaria), mutta 1-3 tuomarin käyttö on 

sallittua. 
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Kilpailijoiden ja toimitsijoiden esittely 

 

Kilpailijat kutsutaan riviin ja heidät esitellään yleisölle nimenhuudon kautta. Näin myös samalla 

tarkastetaan otteluohjelmasta osallistuvien nimet ja todetaan puuttuiko jonkin ottelijan nimi listalta. 

Myös toimitsijat kutsutaan riviin ja heidät esitellään nimeltä. 

 

Alkuverryttely 

 

Eräs valmistautumiseen kuuluva rituaali on yhteinen alkuverryttely. Sen kesto on yleensä 10 

minuuttia. Verryttelyn vetäjä valitaan hyvissä ajoin ennen kilpailijaesittelyä. Verryttelyn aikana 

asetetaan sarjajaot kohdalleen mahdollisimman tasaisesti. 

 

Kilpailujen kulku 
 

Kun otteluiden sarjajako on valmis, toimitsijat ovat valmiina, tuomaristo ottelualueella, niin 

kilpailut voidaan aloittaa. Kuuluttaja ilmoittaa yleisölle kilpailujen aloituksesta ja kuuluttaa 

ensimmäiset ottelijat tatamille. Kuuluttaja ilmoittaa myös seuraavaan otteluun valmistautuvat. 

Ottelun päätyttyä kuuluttaja ilmoittaa voittaneen ottelijan nimen ja ilmoittaa seuraavat ottelijat sekä 

valmistautuvat ottelijat. On hyvä tapa ilmoittaa nimen lisäksi myös ottelijan ryhmä. 

Mikäli kilpailijan otteluiden välinen tauko on alle 2 minuuttia, kuuluttaja huolehtii siitä, että ottelija 

sää pitää riittävän palautumistauon. Kilpailut jatkuvat niin kauan kuin viimeinen ottelu saadaan 

päätökseen. 

 

Palkintojen jako 

Kotikisojen henkeen kuuluu, että jokainen kilpailija palkitaan. Näin osallistumismäärä saadaan 

pidettyä korkeana ja kilpailuista jää myönteinen kokemus kaikille kilpailijoille. Sarjat tehdään niin, 

että jokainen sarjan osallistuja on vähintään pronssimitalin arvoinen. 

 

Palkintojen jako suoritetaan heti kisatulosten ratkettua ja palkinnot jakaa kilpailujen johtaja tai joku 

sovittu taho - mieluiten seuran hallitukseen tai organisaatioon kuuluva henkilö. 

Palkintojen jako tapahtuu sarjoittain. Kun sarjan palkinnot on jaettu, kumarretaan yhteiskumarrus 

yleisöön päin. 

 

Ryhmäkuva 

 

Palkintojen jälkeen otetaan vielä kaikista kilpailijoista ryhmäkuva, joka talletetaan seuran kuva-

arkistoon. Myös yleisöllä on mahdollisuus ottaa valokuvia. 

 

Kilpailujen päätös 
 

Kilpailut päättyvät heti palkintojen jaon ja ryhmäkuvan jälkeen. Toivotetaan hyvää kotimatkaa ja 

tervetulleeksi uudelleen kotikisoihin. 

Järjestäjät purkavat tekniikan, pöydät ym. ja laittavat salin siihen kuntoon kuin se oli ennen kisoja. 
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Tulosten julkaisu ja kisajuttu  
 

Kilpailujen tulokset julkaistaan seuran nettisivulla. Myös juttu kilpailujen kulusta on suotavaa. Juttu 

voidaan julkaista myös Vantaan Sanomien kumppanisivulla. Mitä enemmän kisoista julkaistaan 

juttua sen parempi. 

 

Liitteet 
Liite 1, Kotikisan järjestämisen ohje 

Liite 2, JudoShiai 

Liite 3, kilpailukutsu 

Liite 4, Esite 

Liite 5, Tixi-Cup säännöt 

 

 


