
KILPAILUKUTSU

Alle 21-vuotiaiden
SM-kilpailut 2018



Aika: Lauantai 3.2.2018

Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli
Kirkkotallintie 6
02400 Kirkkonummi

Sarjat: Alle 21-vuotiaiden SM-sarjat. Kaikki sarjat käydään cup-systeemillä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 27.1.2018.

TPSS:ssä  ei  saa  käyttää  Ä  ja  Ö  kirjaimia  (korvataan  A  ja  O).  Tuplaottelijat  on
nimettävä "Elli2  Esimerkki"  (nimissä ei  saa käyttää  pisteitä,  alaviivoja,  tähtiä  ym.
erikoismerkkejä).

Mahdolliset  sarjan  siirrot  ja  peruutukset  on  ilmoitettava  määräpäivän  jälkeen
viipymättä  sähköpostilla  (laura.h.ojanen@gmail.com)  tai  puhelimitse (040 517
8662)!

Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla kilpailupäivänä.

Kilpailumaksu:

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen 
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl. 
liigasarjat), mikäli ottelija on ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä 
järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen Taekwondoliiton 
tapahtumien yleiset peruutusehdot:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-
peruu

Sarja Maksu
U21 SM-sarjat 50 €

Jälki-ilmoittautuminen (lisämaksu) 20€

Sarjanvaihto (lisämaksu) 20€

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat
U21 SM-sarjat 16-20 v.

1998-2002
3 x 2 min

Tauko 30 sek
Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu
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Kilpailuoikeus:
Urheilijan  tulee  ilmoittautua  kilpailuun oman  seuransa  nimissä.  Ilmoittautumiset
suorittavan henkilön tulee varmistaa, että urheilijoilla on voimassa oleva Suomen
Taekwondoliiton  lisenssi,  taekwondo-kilpailun  kattava  voimassa  oleva  vakuutus
(Järjestäjä  ei  vastaa  kilpailijoiden  vakuutusturvasta.),  alle  18-vuotiailla  huoltajan
suostumus  kilpailuun  osallistumisesta  sekä  vähintään  vihreä  vyö  (6.kup)  tai
aloittelijoiden sarjoissa vähintään keltainen vyö (8.kup). Myös joukkueenjohtajilla ja
valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi.

Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä 
huomioiden vanhempien ikäluokkien sarjoihin. 

Kilpailijoilla tulee olla liiton urheilijasopimus ja kaikilla valmentajilla ja 
joukkueenjohtajilla liiton toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle 
toimitettuna ennen kilpailuja.

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 
ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. 
Säännöt ja täydentävät määräykset löydät osoitteesta:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/ottelu 

Aikataulu: Lauantai
08.00-09.00 Punnitus
08.15-09.45 Tuomarikokous
08.45-09.00 Joukkueenjohtajien kokous
12.00-13.00 Ruokatauko
09.15-16.00 Ottelut

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Ruokailu: Kisapaikalla on buffetti, josta voi ostaa syötävää ja juotavaa. 

Muuta: Alle 21-vuotiaiden SM-kilpailut järjestetään yhteistyössä ITF Taekwon-Do liitto ry:n 
kanssa. ITF Taekwon-Do:ssa käydään liikesarjojen, ottelun, erikoistekniikoiden ja 
voimamurskauksen SM-kilpailut. Erikoistekniikoiden ja voimamurskauksen avoimiin 
sarjoihin voivat osallistua myös WT-tyylin taekwondoinit!

Huom! U21 SM-kilpailuihin osallistuvat saavat osallistua ilman erillistä
maksua.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.suomentaekwondoliitto.fi/?x103997=3317580 

Lisätietoja: Kilpailunjohtaja Tuomarivalvoja
Laura Ojanen Ville Montonen
p.040 517 8662 p.044 338 1623
laura.h.ojanen@gmail.com ville.montonen@saunalahti.fi 
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