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OTTELUN SM-KILPAILUT
Sarjat: SM-sarjat - kadetit, juniorit ja seniorit

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: www.revelage.net/Events
Ilmoittautumisten määräpäivä on torstai 14.11.2019.
Ilmoittautumisia tai sarjasiirtoja ei määräpäivän jälkeen hyväksytä 
sarjoihin, joissa on vähemmän kuin neljä osallistujaa. Vähintään neljä
urheilijaa käsittäviin sarjoihin siirrot ja lisäykset ovat mahdollisia ajalla
15.-21.11.2019 Sarjasiirrot ja lisäykset tulee tehdä sähköpostitse 
osoitteeseen tatu.iivanainen@taekwondo.fi

Kilpailumaksut:

Sarjat Maksu
SM-sarjat (C1,B1 ja R) 50 €
jälki-ilmoittautumiset ja sarjasiirrot (15-21.11.2019) +20 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. 
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. 
Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/     

PAINOLUOKAT:

C1-kadetit 12-14 v.
2005-2007

3 x 1,5 min
Tauko 45 sek

Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51,
-55, -59, +59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57,
-61, -65, +65

B1-juniorit 15-17 v.
2002-2004

3 x 1,5 min
Tauko 45 sek

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59,
-63, -68, +68
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68,
-73, -78, +78

R1-seniorit +17 v.
2002 tai aik.

3 x 2 min
Tauko 60 sek

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

Kilpailuoikeus:

Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumisen 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

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/


osallistumisesta sekä SM-sarjoissa vähintään vihreä vyö (6. kup). Myös joukkueenjohtajilla ja
valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi.

Säännöt:

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

Tarkistuspunnituksissa (random weigh-in) käytetään WT:n sääntöjä, jonka mukaan paino saa 
olla enintään 5% yli painoluokan maksimin. Tarkistuspunnitukseen arvotut ottelijat ilmoitetaan 
kilpailupaikalla lauantai-aamuna klo 8:00 ja tarkistuspunnituksessa on käytävä klo 8:30 
mennessä.

Urheilija- ja toimitsijasopimukset löytyvät liiton sivuilta:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/

Aikataulu: Perjantai 22.11.2019
18.00-20.00 Punnitus kisapaikalla (ei sarjanvaihtomahdollisuutta)
22.00-23.00 ottelukaaviot julkaistaan (www.revelage.net)

Lauantai 23.11.2019
07.30-08.30 Punnitus kisapaikalla (ei sarjanvaihtomahdollisuutta)
08.00-08.30 Random weigh-in (perjantaina punnituksessa käyneille)
08.30-08.40 Joukkueenjohtajien kokous
08.40-09.00 Tuomarikokous
09.00-20.00 Ottelut (C1, B1, R1)

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulun muutoksiin.
Mahdolliset aikataulumuutokset julkaistaan Suomen Taekwondoliiton 
internetsivuilla.

Kilpailun johtajalla ja tuomarivalvojalla on oikeus muuttaa erien ja 
erätaukojen pituutta kisapäivän aikana.

KYORUGI YHTEYSHENKILÖ

Erik Pohjonen
040-704 7918
e.k.pohjonen@gmail.com

KYORUGI TUOMARIVALVOJA

Janne Metsänperä
040-735 0612
janne.metsanpera@gmail.com

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ottelu/


REVELAGE: Esa Karvonen 
esa.karvonen@revelage.fi

POOMSAE EURA CUP 

Sarjat: Ranking-, harrastaja- ja ilves-sarjat

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla: www.tpss.eu
Ilmoittautuminen sulkeutuu maanantaina 18.11.2019.

Kilpailumaksut:
Sarjat Maksu

Ranking-sarjat 36 € Yksilö, pari, ryhmät
Ilves-sarjat 36 € Yksilö, pari, ryhmät
Harrastajasarjat 36 € Yksilö, pari, ryhmät

Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50 € / henkilö.
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain.

Rankingsarjat:

Sarja Ikä Sukupuoli
Kadetit 12-14 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Juniorit 15-17 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Alle 30 18-30 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Alle 40 31-40 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Yli 40 +41 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan

Parit alle 17 12–17 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies
Parit alle 30 18-30 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies
Parit yli 30 +31 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies

Ryhmät alle 17 12–17 v. Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *
Ryhmät alle 30 18-30 v. Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *
Ryhmät yli 30 +31 v. Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *

*Naiset ja miehet samassa sarjassa.
Freestyle yksilöt +12 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Freestyle parit +12 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies

Liikesarjavalikot rankingsarjassa noudattavat WT:n sääntöjä ja niiden suomalaisia sovelluksia.
Liikesarjat arvotaan ja julkaistaan taekwondoliiton sivuilla viimeistään kilpailua edeltävänä 
päivänä.

http://www.tpss.eu/


Harrastajasarjat:

Sarja Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko
Keltavöiset 8.-7. kup Naiset ja miehet eri 

sarjoissa
Taegeuk 1-4 Jang

Vihreävöiset 6.-5. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa

Taegeuk 2-6 Jang

Sinivöiset 4.-3. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo

Puna- ja mustavöiset 2.kup-
2.dan

Naiset ja miehet eri 
sarjoissa

Taegeuk 6-8 Jang, 
Koryo, Keumgang, 
Taeback

Parisarja, alempivöiset 8.-5. kup Naiset ja miehet 
samassa sarjassa

Taegeuk 2-6 Jang

Parisarja, ylempivöiset 4. kup -
2. dan

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa

Taegeuk 5-8 Jang, 
Koryo

Ryhmäsarja 8. kup -
2. dan

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo

Diesel-sarja, 30v. + 8. kup – 
9. dan

Naiset ja miehet eri 
sarjoissa

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo, Keumgang, 
Taeback

Freestyle 8.kup – 
9.dan

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa

Ilvessarjat (syntynyt 2005 tai myöhemmin)

Sarja Vyöarvo Liikesarjavalikko
Keltavöiset 8.-7. kup Taegeuk 1-4 Jang
Vihreävöiset 6.-5. kup Taegeuk 2-6 Jang
Sinivöiset 4.-3. kup Taegeuk 4-8 Jang, Koryo
Puna- ja mustavöiset 2.kup-2. poom Taegeuk 6-8 Jang, Koryo,  

Keumgang, Taeback
Parisarja 8.kup-2. poom Taegeuk 2-6 Jang

Harrastajien pari- ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jos
parisarjoissa parit ovat eri vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan.

Jos pariin tai ryhmään osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan 
heidät sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi.

Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää harrastaja-
ja  ilves-sarjoja.  Jos  sarjoja  yhdistetään  vyöarvorajojen  yli,  kilpailijat  tekevät  aina  liikesarjat  oman
vyöarvon mukaisesta valikosta.

ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT

Harrastaja- ja ilves-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat suorittavat kaksi liikesarjaa. 
Kilpailijat saavat itse valita suoritettavat liikesarjat sarjansa liikesarjavalikosta. Kilpailija/pari/ryhmä ei 
saa suorittaa samaa liikesarjaa kahdesti. Poikkeuksena ilves-sarjoissa kilpailija/pari saa suorittaa 
liikesarjavalikon alimman liikesarjan kahdesti, mutta ei muita liikesarjoja.

mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi


KILPAILIJAN VAATIMUKSET

Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi.

Joukkueenjohtajien  tulee  varmistaa,  että  seuran  kilpailijoilla  on  voimassa  oleva
taekwondokilpailemisen  kattava  urheilu-  tai  tapaturmavakuutus.  Järjestäjät  eivät  vastaa
kilpailijoiden vakuutusturvasta.

AIKATAULU: Lauantai 23.11.2019
09.00-09.15 Tuomarikokous
09.15-09.30 Joukkueenjohtajien kokous
10.00-17.00 Kilpailut
(lounastauko noin klo 13-14)

Liikesarjakilpailu käydään yhdellä alueella. Järjestäjä pidättää 
oikeuden muutoksiin. Lopullinen aikataulu ja kilpailijoiden 
esiintymisjärjestykset julkaistaan osoitteessa 
www.suomentaekwondoliitto.fi

POOMSAE KILPAILUNJOHTAJA

Jenni Pohjonen
jenni.pohjonen@gmail.com

POOMSAE TUOMARIVALVOJA

Ilkka Säynäjoki
ilkka.saynajoki@canon.fi

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/

