
Tallinn Judo Cup, 15.2.2014

Tänä vuonna Chikarasta lähti suurin kisaryhmä Tallinnaan kuin aiempina vuosina. 
Seurassamme mukana olivat myös Jyväskylän Jigotain Santeri Hakkarainen ja 
Tikkurilan Judokoiden William Oinas, jolloin ryhmän kokonaisvahvuus oli 15 ottelijaa.

Kisoista oli tänä vuonna tehty yksipäiväiset, poistettu alemmat ikäluokat ja lisätty leiripäivä 
toiseksi. 

Chikara oli mitalitilastossa upeasti viidentenä, parhaana suomalaisseurana. Mitaleita tuli 
yhteensä kuusi, kaksi jokaista väriä.

 Tuplakultaa Jasmi Salasmaa (BG-44 ja AG-44).
 Hopeaa Katri Raveala (CG-57) ja Sami Ponsi (AB-81)
 Pronssia Ronja Miekkalehto (CG-36) ja Katri Raveala (BG-52).

Tulopäivänä saavuttuamme hotelliin kisaajat siirtyivät suoraan puntariin, noin viidensadan 
muun ottelijan kanssa. Huoneisiin kirjautumisen jälkeen lähdettiin kaupungille ruokailemaan. 
Hieman haastavaa oli löytää ruokailupaikka yli kaksikymmenpäiselle joukolle. Onnistuihan se
lopulta ja ruokailun jälkeen kaikki lähtivät tyytyväisinä ja vatsat täynnä takaisin hotellille.

Näköalaravintolassa nautitun aamiaisen jälkeen lähdimme nuorimpien kisaajien kanssa 
Kalev Spordihallille. Vatsatauti oli harmillisesti iskenyt yön aikana Ville Hukkaseen ja hän ei 
päässyt kisaamaan.

Tatamille ensimmäisenä pääsi Ronja Salasmaa, CG-32 (9). Otteluita yhteensä kolme, joista 
yksi voitto ja kaksi tappiota. Sijoitus 7.

Toisena tatamille nousi Joonatan Kujanhaara, jonka ottelut CB-34 (46) päättyivät yhteen. Ei
sijoitusta.

Kolmantena oli vuorossa  Artur Khaziev CB-38 (43). Otteluita Artur sai kuusi, joista voittoja 
neljä, tappioita kaksi ja sijoitus 5.

Neljäntenä ottelemaan pääsi Ronja Miekkalehto CG-36 (9). Kolme matsia, joista kaksi 
voittoa ja yksi tappio toivat palkinnoksi pronssisen mitalin.



Katri Raveala otteli sarjassa CG-57 (4) kolme ottelua. Kaksi voittoa ja yksi tappio toi 
hopeisen mitalin sekä sarjassa BG-52 (3) yksi ottelu pronssia.

Samassa sarjassa, CB-42 (41), ottelivat William Oinas ja Santeri Hakala. Williamin tie 
katkesi yhteen otteluun. Santeri otteli neljä ottelua, joista voitot ja häviöt tasan 2-2. Ei 
sijoitusta.

Pienen sekoilun jälkeen saatiin myös Fedor Selyanin oikeisiin sarjoihin CB-46 (27) ja 
otteluita tuli kolme, joista yksi voitto ja kaksi tappiota. Ei sijoitusta. Sarjassa BB-46 (22) 
Fedjalla oli yksi ottelu. Ei tilastomerkintää.

Rasmus Leppälä BB-50 (28) otteli kaksi matsia, joista ensimmäinen voitto ja toinen tappio. 
Ei sijoitusta.

Rasmus oteli myös sarjassa AB-50 (5) neljä ottelua. Voitto Tarton Theodor Eharista 
käsilukolla viidessä sekunnissa ei valitettavasti riittänyt mitalille asti, sijoitus 4.

Jasmi Salasmaa BG-44 (8) otteli puhtaasti kolme voittoa, viettäen aikaa tatamilla yhteensä 
minuutin ja 29 sekuntia. Sarjassa AG-44 (4) myös kolme selvää voittoa ja tatamiaikaa 1,35 
minuutia. Jasmi on Tallin Judo Cupin kautta aikojen ensimmäinen tuplakultamitalisti!
Sarjassa BB-55 (31) ottelivat sekä Tuomas Hiilamo että Lassi Ruoppa. Tuomakselle neljä 
ottelua, joista tulos 2-2. Ei sijoitusta. Lassin ottelut päättyivät valitettavasti yhteen. Ei 
sijoitusta.

Kun sarjassa AB-66 (13) kisaajamme Joosua Mujunen kärsi tappion ensimmäisessä 
ottelussa ja hänet voittanut vastustaja tippui seuraavalla kierroksella, ei Joosulla ollut enää 
mahdollisuuksia keräilyeriin.

Sami Ponsi AB-81 (4) otteli kolme matsia, joista kaksi oli voittoja ja näin hänen kaulaansa 
ripustettiin hopeinen mitali.

(Luku suluissa tarkoittaa sarjan osallistujamäärää)

Tulokset ja kaaviot täydellisinä Judoshiaista

Sunnuntaipäivälle oli järjestetty kaksi kahden tunnin harjoitusta. Ilahduttavan paljon kisaajia 
oli jäänyt myös leiripäivälle. 

http://judoshiai.fi/results/2014/results_tallinn_judo_cup_2014/index.html


Yhteisten alkulämmittelyiden jälkeen alkoi randorit. 3 x 4min. mattoa ja 7 x 4min. pystyä. 
Sääntönä oli että ei omien seurakavereiden eikä edes omasta maasta tulleiden kanssa 
saanut harjoitella. Pienen alkukankeuden jälkeen parin hakeminen sujui hyvin. Ensimmäisen 
kaksituntisen jälkeen suunnattiin hotellille syömään, pakkaamaan ja luovuttamaan huoneet. 

Iltapäivätreenien alkuajankohta siirtyi hieman, sillä hallilla oteltiin Hundu Cup, Viron oma 
Junnu Cup. Tatamien vapauduttua jatkui randori, samalla kaavalla kun aamupäivällä. 

Päivän päätti suomalaisten yhteisverryttely ja joukkueen valokuvaus järjestävän seuran pj. 
Rain Arekaevun kanssa.

Seuraava koitos vanhemmille kisaajille on Nuorten SM-kisat Nummelassa. Kisoihin 
osallistuvat Sami, Joosua, Tuomas, Lassi, Jasmi, Ville, Rasmus ja Rahman. Tsemppiä heille.

Äiti tatamin laidalla.


