KILPAILUKUTSU

Ottelun ja liikesarjojen
SM-kilpailut 2017
sekä Tampere Cup 2017

Ottelu
Aika:

Lauantaina 8.7.2017
SM-sarjat
Sunnuntaina 9.7.2017
Juniori, harrastaja- ja seniorisarjat

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-kaaviolla.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 28.6.2017. Huom! Joukkueenjohtaja ja
valmentajat ilmoitetaan sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi samaan
päivämäärän mennessä (katsojilta peritään sisäänpääsymaksu). Otteluvalmentajia
(ml. joukkueenjohtaja) otetaan vastaan jokaisesta seurasta kaksi (paitsi jos ottelijoita
on vain yksi), lisäksi yksi lisävalmentaja 6., 11., 15. jne. ottelijasta.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.7.2017 asti lisämaksusta. Jälkiilmoittautumiset sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi. SM-sarjoissa jälkiilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään neljä (4) kilpailijaa.
Jokaisen kilpailijan tulee käydä punnituksessa.
Kilpailumaksut:

Sarja

Maksu

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

30 €

Harrastaja (H) ja Seniorisarjat (S30)

30 €

SM-sarjat (kadetit, juniorit ja seniorit)

50 €

Jälki-ilmoittautumisten ja sarjasiirtojen
lisämaksu

20 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl.
SM-sarjat), 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-yleisetperuu

Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton
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.

Sarja

Ikä

Otteluaika

Painoluokat

Lasten sarjat
E1-juniorit

6-8 v.
2009 – 2011

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.
2006 – 2008

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

D1-juniorit

9-11 v.
2006 – 2008

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.
2003 – 2005

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.
2000 – 2002

2 x 2 min
Tauko 30 sek

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

Aikuisharrastajat
Harrastajat (H)
Seniorit (S30)

+17 v.
2000 tai aik.

2 x 2 min
Tauko 30 sek

+30 v.
1987 tai aik

2 x 2 min
Tauko 30 sek

Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80

SM-sarjat
SM - Kadetit
(C1)

12-14 v.
2003 – 2005

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

SM - Nuoret
(B1)

15-17 v.
2000 – 2002

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

SM - Yleinen
(R)

+17 v.
2000 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:
SM-sarjoihin osallistuvan urheilijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänen tulee
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.
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.
Jokaisella SM-sarjoihin osallistuvalla tulee olla liiton urheilijasopimus ja
joukkueenjohtajalla ja valmentajalla toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle
palautettuna sekä lisenssi ostettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ne, joilta puuttuu sopimus tai lisenssi, poistetaan listoilta.
B-junioreihin (B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S30) osallistuvien ei tule olla
ottanut osaa B1- tai Otteluliigaan viimeisen kahden kalenterivuoden aikana. Näihin
sarjoihin osallistuvat saavat kuitenkin olla osallistuneet SM-kilpailuihin.
Omaa ikäluokkaa vanhempaan ikäluokkaan osallistuakseen on toimitettava ilmoitus
sarjavaihdosta
(http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ottelu/kilpailujarjestelma/ottel
uliiga/) liiton toimistolle viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Sarjavaihtoilmoituksen vuonna 2017 jo tehneiden ei tarvitse tehdä sitä uudestaan.
Huomaa, että kilpailuoikeuden voi saada vain yhtä ikäluokkaa ylemmäs, ei esim.
kadetti yleiseen sarjaan.
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 kuin SM-sarjoissa, 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
07.00-08.00 Punnitus, mahdollinen kaikille
08.00-08.30 Tuomarikokous
08.30-9.00 Joukkueenjohtajien kokous
9.00-18.00 Ottelut (SM-sarjat)
Huom! Ei päiväpunnitusmahdollisuutta.
16.00-17.00 Punnitus juniori- ja harrastajasarjojen ottelijoille

Sunnuntai
07.30-08.30 Punnitus juniori- ja harrastajasarjojen ottelijoille
08.30-09.00 Tuomarikokous
09.00-09.30 Joukkueenjohtajien kokous
09.30-16.00 Ottelut (Juniori- ja harrastajasarjat)
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa
liiton internetsivuille.
Lisätietoja:
Kilpailunjohtaja
Tatu Iivanainen
p. 0400 519 531
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

Kilpailun tuomarivalvoja
Ari Lindroos
p. 040 742 4149
ari.lindroos@aloy.fi

Liikesarjat
Aika:

Lauantaina 8.7.2017
SM-sarjat
Sunnuntaina 9.7.2017
Ilves- ja harrastajasarjat

Paikka:

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (Pirkkahalli)
Ilmailunkatu 20
33901 Tampere

Sarjat:

SM-sarjat sekä ilves- ja harrastajasarjat.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 28.6.2017. Huom! Valmentajat
ilmoitetaan sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi samaan päivämäärän
mennessä (katsojilta peritään sisäänpääsymaksu). Jokainen seura voi ilmoittaa
yhden liikesarjavalmentajan.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.7.2017 asti lisämaksusta. Jälkiilmoittautumiset sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi. SM-sarjoissa jälkiilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään kolme (3) kilpailijaa/paria/ryhmää.

Kilpailumaksut:

Sarja

Maksu

Ilves- ja harrastajasarjat

36 €

Osallistuminen useampaan ilves- ja
harrastajasarjaan

50 €

SM-sarjat

50 €

Jälki-ilmoittautumisten lisämaksu

20 €

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

Ikä/Vyöarvo

Sukupuoli

Liikesarjavalikko

SM-sarjat
Kadetit

12-14 vuotta

Tytöt ja pojat omissa
sarjoissaan

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.

Arvotaan

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

Freestyle parit

12 vuotta +

Yksi (1) mies ja yksi (1)
nainen

Ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka
monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2017) aikana.
Esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20
mennessä Suomen Taekwondoliiton internetsivuilla. Katso Liikesarjojen
kilpailusäännöistä kohta 7 Liikesarjavalikko.
HARRASTAJASARJAT
SARJA

Keltavöiset
Vihreävöiset
Sinivöiset
Puna- ja mustavöiset
Parisarja, alempivöiset
Parisarja, ylempivöiset
Ryhmäsarja (3 hengen ryhmä)

VYÖARVO

8.-7. kup
6.-5. kup
4.-3. kup
2. kup - 2. dan
8.-5. kup
4. kup - 2. dan
8. kup - 2. dan

HUOM

Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset samassa sarjassa
Miehet ja naiset samassa sarjassa
Miehet ja naiset samassa sarjassa

LIIKESARJAVALIKKO

Taegeuk 1-4 Jang
Taegeuk 2–6 Jang
Taegeuk 4-8 Jang
Taegeuk 6-8 Jang, Koryo
Taegeuk 2-6 Jang
Taegeuk 5-8 Jang, Koryo
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo

ILVES SARJAT 0-13 v
SARJA

Keltavöiset
Vihreävöiset
Sinivöiset
Puna- ja mustavöiset
Parisarja

VYÖARVO

8.-7. kup
6.-5. kup
4.-3. kup
2. kup - 2. Poom
8. kup - 2. Poom

HUOM

0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa

LIIKESARJAVALIKKO

Taegeuk 1-4 Jang
Taegeuk 2–6 Jang
Taegeuk 4-8 Jang
Taegeuk 6-8 Jang, Koryo
Taegeuk 2-6 Jang

Kilpailuoikeus:
SM-sarjoihin osallistuvan urheilijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänen tulee
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.
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.
Jokaisella SM-sarjoihin osallistuvalla tulee olla liiton urheilijasopimus ja
joukkueenjohtajalla ja valmentajalla toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle

palautettuna sekä lisenssi ostettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ne, joilta puuttuu sopimus tai lisenssi, poistetaan listoilta.

Aikataulu:

Lauantai
09.00-09.30 Tuomarikokous
09.30-10.00 Joukkueenjohtajien kokous
10.00-16.00 Kilpailut (SM-sarjat)
Sunnuntai
09.00-09.30 Tuomarikokous
09.30-10.00 Joukkueenjohtajien kokous
10.00-16.00 Kilpailut (ilves- ja harrastajasarjat)

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa
liiton internetsivuille.
Lisätietoja:
Kilpailunjohtaja
Tatu Iivanainen
p. 0400 519 531
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

Kilpailun tuomarivalvoja
Jenni Pohjonen
p. 050 443 3771
jenni.pohjonen@gmail.com

Muuta
Tapahtumaan on sisäänpääsymaksu (katsojat). Liput voi ostaa ennakkoon tai ovelta
(https://www.sm-viikko.fi/sm-viikko/yleisolle/liput/). Kilpailijat ja valmentajat (sekä SM-kilpailut
että Tampere Cup) saavat sisäänpääsyyn oikeuttavan rannekkeen.
Lehdistö- ja kuvaaja-akkreditoinnit sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi.
Yle lähettää suoran tv-lähetyksen taekwondon osalta lauantaina klo 14.00-15.00. TV-lähetyksen
aikana kilpailut tapahtuvat vain yhdellä alueella.
Käy tutustumassa myös muihin SM-viikon lajeihin! Lisätietoa lajeista ja suorituspaikoista
osoitteessa www.sm-viikko.fi.

