KILPAILUKUTSU

Liikesarjojen
SM-kilpailut 2021

Aika:

Sunnuntaina 5.12.2021

Paikka:

Lietohalli
Urheilutie 2
21420 Lieto

Sarjat:

SM-sarjat

Ilmoittautuminen:
Kilpailijoiden ilmoittautuminen osoitteessa: www.tpss.eu
Useampaa kuin yhtä seuraa edustavat parit ja ryhmät ilmoitetaan sähköpostitse:
tatu.iivanainen@taekwondo.fi
Valmentajien ja joukkueenjohtajien ilmoittautuminen osoitteessa:
https://www.suomisport.fi/events/b5ce4051-571c-4379-a46f-3aa960fde2db
Ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 24.11.2021
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan lisämaksusta. Jälki-ilmoittautumiset tulee
lähettää sähköpostitse tuomarivalvojalle tatu.iivanainen@taekwondo.fi. SM-sarjoissa
jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään kolme (3) kilpailijaa, paria tai ryhmää.
Jälki-ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 1.12.2021
Sisäänpääsy: Tapahtuman sisäänpääsymaksu on 7 €/hlö ja alle 7-vuotiaat pääsevät maksutta.
Maksuton sisäänpääsy myös määräaikaan mennessä ilmoittautuneille kilpailijoille,
valmentajille ja joukkueenjohtajille.
Kilpailumaksut:

Sarja

Maksu

SM-sarjat

50 €

Jälki-ilmoittautumisten lisämaksu

20 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Suomen Taekwondoliiton
tapahtumien yleiset peruutusehdot:
www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot
Kilpailuoikeus:
SM-sarjoihin osallistuvan kilpailijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänen tulee
olla asunut Suomessa vähintään viimeiset 12 kuukautta. Lisäksi kilpailijan tulee olla
Suomen Taekwondoliiton alaisen seuran jäsen ja hänellä tulee olla voimassa oleva
Suomen Taekwondoliiton lisenssi, taekwondokilpailun kattava voimassa oleva
vakuutus (järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.), vähintään vihreä vyö
(6. kup) ja alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta.

Myös joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva Suomen
Taekwondoliiton lisenssi ja vuoden 2021 toimitsijasopimus Taekwondoliitolle
toimitettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Toimitsijasopimus:
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu
Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen
Taekwondoliiton liikesarjakilpailun sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Kilpailusarja
määräytyy kilpailijan syntymävuoden mukaan. Säännöt ja täydentävät määräykset:
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu

Sarja

Ikä

Sukupuoli

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 +

Liikesarjavalikko

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.
Ryhmät yli 30

31 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

Arvotaan

Aikataulu:

Lauantaina 4.12.2021
20.00 (viimeistään) Julkaistaan arvotut liikesarjat
Sunnuntai 5.12.2021
09.00–09.20 Tuomarikokous
09.20–09.40 Joukkueenjohtajien kokous
10.00–13.00 Kilpailut
13.00–13.45 Lounastauko
13.45–17.00 Kilpailut
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Päivitetty aikataulu, liikesarjojen
kilpailijalistat ja arvotut liikesarjat julkaistaan kilpailunjärjestäjän internetsivuilla ja
Facebook tapahtumassa sekä Suomen Taekwondoliiton internetsivujen tapahtumissa:
https://www.budokwai.fi/taekwondo/category/sm2021/
https://www.facebook.com/events/606958547338699/?active_tab=discussion
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/tapahtumat/

Ruokailu:

Kilpailupaikalla on kahvila, josta voi ostaa virvokkeita sekä suolaista ja makeaa
syötävää.

Salimajoitus: Kamppailukeskus Budokwaissa (Uhrilähteenkatu 2) on mahdollisuus yöpyä
salimajoituksessa. Salimajoitus maksaa 15 €/hlö, sisältäen aamiaisen. Maksu
suoritetaan saapumisen yhteydessä. Varaukset kilpailunjärjestäjän nettisivujen tai
Facebook tapahtuman kautta:
https://www.budokwai.fi/taekwondo/category/sm2021/
https://www.facebook.com/events/606958547338699/?active_tab=discussion
Turvallisuus: Kilpailupaikalla noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita ja
suosituksia koronavirusepidemiaan liittyen. Ajankohtaiset tiedot:
www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteetviestinta/tiedotteet/Sivut/Varsinais-suomi-siirtyy-koronan-kiihtymisvaiheeseen.aspx

Yhteystiedot:
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Kilpailunjohtaja
Maika Gröhn-Tammila
040 750 1675
maika.gt@gmail.com

Tuomarivalvoja
Tatu Iivanainen
0400 519 531
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

