
 
 

KILPAILUKUTSU 
 

Ottelun ja liikesarjojen 
SM-kilpailut 2016 

Ottelun Tampere Cup 
 
 

 
 
 
 



Ottelu 
 
 
Aika:   Lauantaina 13.2.2016 

Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 
SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden R SM-sarjojen 
alkukierrokset 
Sunnuntaina 14.2.2016 
SM-sarjat: junioreiden B1 ja senioreiden R SM-sarjojen semifinaalit ja finaalit 

 
Paikka:  Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (Pirkkahalli) 

Ilmailunkatu 20 
33901 Tampere   

 
Sarjat:  Kadettien, junioreiden ja senioreiden SM-sarjat sekä harrastaja- ja juniorisarjat. 

Kaikki sarjat käydään cup-systeemillä. 
 
Ilmoittautuminen: 
 
  Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu 

Ilmoittautumisten määräpäivä on sunnuntai 31.1.2016. Huom! Myös 
joukkueenjohtajat ja valmentajat on ilmoitettava TPSS:n kautta (katsojilta peritään 
sisäänpääsymaksu). 
 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 7.2.2016 asti lisämaksusta. Jälki-
ilmoittautumiset sähköpostitse kilpailut@taekwondo.fi. 

 
  Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla. 
 
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 

 
Säännöt:  Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 

Sarja Maksu 

Juniorisarjat (E1, D2, D1, C2, B2) 30 € 

Harrastaja (H) ja Seniorisarjat (S30) 30 € 

SM-sarjat (kadetit, juniorit ja seniorit) 50 € 

Jälki-ilmoittautumisten lisämaksu 10 € 

http://www.tpss.eu/
mailto:kilpailut@taekwondo.fi
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu


ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. 
Säännöt ja täydentävät määräykset löydät osoitteesta: 

  www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/materiaalisalkku/ottelu/  

Ollakseen SM-arvoinen, sarjassa tulee olla vähintään yksi osanottaja. 

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


 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 

Lasten sarjat 

E1-juniorit 6-8 v. 
2008 - 2010 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46  
Tytöt ja pojat samassa sarjassa.  

TPSS ilmoittautuminen erikseen, sarjat 
yhdistetään myöhemmin. 

D2-juniorit 9-11 v. 
2005 - 2007 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt/pojat: -30, -35, -40, -45, -50, +50 

D1-juniorit 9-11 v. 
2005 - 2007 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40, -
43, -46, -50, +50 

C2-juniorit 12-14 v. 
2002 - 2004 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58 
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62 

B2-juniorit 15-17 v. 
1999 - 2001 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -44, -49, -55, -63 +63 
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73  

Aikuisharrastajat 

Harrastajat (H) +17 v. 
1999 tai aik. 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

 
Naiset: -49, -57, -67, +67 
Miehet: -58, -68, -80, +80 Seniorit (S30) +30 v. 

1986 tai aik 
2 x 2 min 

Tauko 30 sek 

SM-sarjat 

Kadetit (C1) 
 

12-14 v. 
2002 - 2004 

3 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -
55, -59, +59 

Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -
61, -65, +65 

Juniorit (B1) 15-17 v. 
1999 - 2001 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -
63, -68, +68 

Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -
73, -78, +78 

Seniorit (R) +17 v. 
1999 tai aik. 

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 

 
 
Kilpailuoikeus: 

GAL-lisenssi on pakollinen SM-kilpailuissa senior-sarjoissa ottelevilla urheilijoilla 
(ETU:n sääntö 13.01.2015, artikla 17.12). Urheilija saa anoa GAL-lisenssiä vaikka 
tällä ei olisi Suomen kansalaisuutta. Urheilijan tulee kuitenkin olla asunut Suomessa 
vähintään viimeiset 12 kuukautta. Lisäksi urheilijan tulee olla Suomen 
Taekwondoliiton alaisen seuran jäsen ja hänellä tulee olla voimassa oleva Suomen 
Taekwondoliiton lisenssi (liiton hallituksen päätös 21.5.2015). 
 
 



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 osallistumisesta sekä vähintään vihreä vyö (6.kup) tai lasten ja 
harrastajien sarjoissa vähintään keltainen vyö (8.kup). Myös joukkueenjohtajilla ja 
valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi. 

 

  B-junioreihin (B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S30) osallistuvien ei tule olla 
  ottanut osaa B1- tai Otteluliigaan viimeisen kahden kalenterivuoden aikana. 
 

Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijaa ei ilmoiteta hänen taitotasonsa ja 
kokemuksensa huomioiden liian helppoon sarjaan samoin kuin siitä, että kilpailijalla 
on edellytykset osallistua ikänsä huomioiden vanhempien ikäluokkien sarjoihin.  

 
Kilpailun juryllä on oikeus kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan kilpailuoikeus 
ilmoitettuun sarjaan muissa sarjoissa kuin B1-liiga ja Otteluliiga, mikäli ottelijan ikä, 
taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan kilpailijoiden turvallisuus huomioiden 
ottelijan on katsottava olevan väärässä sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä 
kilpailumaksua palauteta. 

 
 
Aikataulu:  Perjantai 
  20.00-21.00 Punnitus, mahdollinen kaikille 
 
  Lauantai 
  08.30-09.00 Punnitus, mahdollinen kaikille 
  09.15-09.45 Tuomarikokous 
  09.45-10.00 Joukkueenjohtajien kokous 

10.00-18.00 Ottelut (E, D1, D2, B2, H, S30 sekä kadettien SM-sarjat (C1) sekä 
junioreiden (B1) ja senioreiden (R) SM-sarjojen alkukierrokset 

  Huom! Ei päiväpunnitusmahdollisuutta. 
 

Sunnuntai 
  (08.30-09.00 Punnitus Vain niille, joiden sarjaa ei otella lauantaina lainkaan!) 
  09.15-09.45 Tuomarikokous 
  09.45-10.00 Joukkueenjohtajien kokous 

10.00-16.00 Ottelut (junioreiden (B1) ja senioreiden (R) SM-sarjojen semifinaalit ja 
finaalit) 

 
  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa 
  kilpailun nettisivuille. 
 
 
Lisätietoja: Kilpailunjohtaja     Kilpailun tuomarivalvoja 
  Tatu Iivanainen    Kari Sirviö 

p.040 831 3366    p.050 581 0906 
  kilpailut@taekwondo.fi   kari.sirvio@gmail.com    

mailto:kilpailut@taekwondo.fi
mailto:kari.sirvio@gmail.com


Liikesarjat 

 
 
Aika:   Sunnuntai 14.2.2016 
 
Paikka:  Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (Pirkkahalli) 

Ilmailunkatu 20 
33901 Tampere   

 
Sarjat:   SM-sarjat 
 
Ilmoittautuminen: 
 
  Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu 

Ilmoittautumisten määräpäivä on sunnuntai 31.1.2016. Huom! Myös 
joukkueenjohtajat ja valmentajat on ilmoitettava TPSS:n kautta (katsojilta peritään 
sisäänpääsymaksu). 

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan lisämaksusta ja vain sarjoihin, joissa on jo 
ennestään kolme kilpailijaa/paria/ryhmää. Jälki-ilmoittautumiset sähköpostitse 
kilpailut@taekwondo.fi 7.2.2016 mennessä. 
 
Parit ja ryhmät, joissa on jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan 
sähköpostitse kilpailut@taekwondo.fi. 

 
Kilpailumaksu: 
 
 
 
    
    
     
 

 
 
 
Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen 
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Katso Suomen Taekwondoliiton 
tapahtumien yleiset peruutusehdot: 
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-
peruu 

 
Säännöt:  Kilpailussa noudatetaan WTF:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen 

Taekwondoliiton liikesarjakilpailun sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Mahdollisista 
poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. Säännöt ja 
täydentävät määräykset löydät osoitteesta: 

  www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat  

 

Sarja Maksu 

Yksilösarjat 50 €/hlö 

Parisarjat  50 €/pari 

Ryhmäsarjat 50 €/ryhmä 

Jälki-ilmoittautumisten lisämaksu 10€ 

http://www.tpss.eu/
mailto:kilpailut@taekwondo.fi
mailto:kilpailut@taekwondo.fi
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat


 



 

Sarja Ikä/Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko 

SM-sarjat 

Kadetit 
 

12-14 vuotta Tytöt ja pojat omissa 
sarjoissaan 

 
 
 
 
 
 
 

Arvotaan 

Juniorit 15-17 vuotta Tytöt ja pojat omissa 
sarjoissaan 

Alle 30 18-30 vuotta Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

Alle 40 31-40 vuotta Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

Yli 40 41 vuotta + Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

Parit alle 17 12-17 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) 
nainen 

Parit alle 30 18-30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) 
nainen 

Parit yli 30 31 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) 
nainen 

Ryhmät alle 17 12-17 vuotta Kolme (3) miestä tai 
kolme (3) naista. 
Miehet ja naiset 

samassa sarjassa. 

Ryhmät alle 30 18-30 vuotta Kolme (3) miestä tai 
kolme (3) naista. 
Miehet ja naiset 

samassa sarjassa. 

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

 
 
Ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka 
monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2016) aikana. 

 
Esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 
mennessä Suomen Taekwondoliiton internetsivuilla. Katso Liikesarjojen 
kilpailusäännöistä kohta 7 Liikesarjavalikko. 

 
Kilpailuoikeus: 

GAL-lisenssi on pakollinen SM-kilpailuissa senior-sarjoissa kilpailevilla urheilijoilla 
(ETU:n sääntö 13.01.2015, artikla 17.12). Urheilija saa anoa GAL-lisenssiä vaikka 
tällä ei olisi Suomen kansalaisuutta. Urheilijan tulee kuitenkin olla asunut Suomessa 
vähintään viimeiset 12 kuukautta. Lisäksi urheilijan tulee olla Suomen 



Taekwondoliiton alaisen seuran jäsen ja hänellä tulee olla voimassa oleva Suomen 
Taekwondoliiton lisenssi (liiton hallituksen päätös 21.5.2015). 

 
 
Aikataulu:  Sunnuntai 
  10.15-10.45 Tuomarikokous 
  10.45-11.00 Joukkueenjohtajien kokous 
  11.00-16.00 Kilpailut 
   
  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa 
  kilpailun nettisivuille. 
 
Lisätietoja: 

Kilpailunjohtaja     Kilpailun tuomarivalvoja 
  Tatu Iivanainen    Saija Vuori 

p.040 831 3366    p.040 587 9455 
  kilpailut@taekwondo.fi   s.m.vuori@gmail.com 
 
   
 
 

mailto:kilpailut@taekwondo.fi


Majoitus 
 

SM-viikon kisahotelleina toimivat kolme Restel-hotellia, joista Cumulus Koskikatu on virallinen 
kisahotelli. 
  
Cumulus Koskikatu 
Koskikatu 5 
33100 Tampere 
koskikatu.cumulus@restel.fi 
Tel: +358 3 242 4111 
(toimii kisojen päähotellina, sijaitsee Tampereen keskustassa) 
  
Kylpylähotelli Rantasipi Eden 
Paratiisinkatu 2 
37120 NOKIA 
eden.rantasipi@restel.fi 
Tel: +358 3 2801111 
(sijaitsee Nokialla, 15 min ajomatka moottoritietä Pirkka-hallille)   
  
Holiday Inn Tampere - Central Station 
Rautatienkatu 21 
33100 Tampere 
tampere.hicentralstation@restel.fi 
Tel: +358 3 23922100 
(sijaitsee Tampereen keskustassa rautatieaseman vieressä, 300 metrin päässä Cumulus 
Koskikadusta) 
  
Hinnat (hinnoittelu sama kaikissa hotellivaihtoehdoissa): 
85 EUR / vrk / standard huone yhdelle 
105 EUR / vrk / standard huone kahdelle 
20 EUR / vrk / lisävuode 
Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna tai kylpylähotellissa kylpylän käyttö. 
  
Varaukset suoraan hotellilta puhelimitse tai sähköpostilla varaustunnuksella HLU SM-KISAVIIKKO 
viimeistään 1.2.2016 mennessä. Ryhmävaraukset Restelin Länsi- Suomen aluemyyntikeskuksesta 
(yli 5 huonetta) puhelimitse 03 239 22 950 tai sähköpostitse lansi-suomi.aluemyynti@restel.fi. 

 
 

Muuta 
 
Tapahtumaan on sisäänpääsymaksu (katsojat). Lippuhinnat julkaistaan pian.  

Yle lähettää suoran tv-lähetyksen taekwondon osalta sunnuntaina klo 14-15.  

Ensimmäisellä kansallisella SM-viikolla on mukana 25 eri lajia! 

 

mailto:koskikatu.cumulus@restel.fi
mailto:eden.rantasipi@restel.fi
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