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Beach taekwondo 
 
Aika:   Lauantai 2.7.2022 
 
Paikka:  Salon Urheilupuisto, ulkotenniskentät 

Pormestarinkatu 6, 24100 Salo 
 
Sarjat:  SM-sarjat 
 
Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautuminen liikesarjoihin tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu 
Useampaa kuin yhtä seuraa edustavat parit ja ryhmät ilmoitetaan sähköpostitse 
tatu.iivanainen@taekwondo.fi. 
Hyppypotku- ja murskaussarjoihin ilmoittautuminen Suomisportin kautta. 
Valmentajien ilmoittautuminen Suomisportin kautta. 
Ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 22.6.2022. 
 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 29.6.2022 asti lisämaksusta. Jälki-
ilmoittautumiset sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi. SM-sarjoissa jälki-
ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen 
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään kolme (3) kilpailijaa/paria/ryhmää. 

 
 
Kilpailumaksut: 
 
 
 
    
    
     
 

 
Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen 
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Katso Suomen Taekwondoliiton 
tapahtumien yleiset peruutusehdot: 
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot/ 
 
 
 

Sarja Maksu 

SM-sarjat 50 € 

Useampi kuin yksi SM-sarja 90 € 

Jälki-ilmoittautumisten lisämaksu 20 € 

http://www.tpss.eu/
mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi
mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot/


Säännöt:  Liikesarjakilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä 
kilpailukutsussa mainituin sovelluksin. Korkeushyppyetupotku- ja 
voimamurskaussarjoissa noudatetaan Suomen Taekwondoliiton 
murskauskilpailusääntöjä. Kolmoishyppypotkukilpailun säännöt kilpailukutsussa. 
Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien 
kokouksessa. 
Säännöt löydät osoitteesta 
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu/ 

 

Ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka 
monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2022) aikana. 

 
Esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 
mennessä Suomen Taekwondoliiton internetsivuilla. 

 

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, 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 lajilisenssi. 
 
Jokaisella SM-sarjoihin osallistuvalla sekä joukkueenjohtajalla ja valmentajalla tulee 
olla lisenssi ostettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ne, joilta 
puuttuu lisenssi, poistetaan listoilta. 
 
Beach taekwondon SM-kilpailuihin osallistuminen ei rajoita kilpailijan 
mahdollisuutta osallistua tulevissa kilpailuissa harrastajasarjoihin. 

 
 

 

Sarja Ikä Sukupuoli Liikesarjavalikko 

Liikesarjat 

Alle 17 12–17 vuotta Tytöt ja pojat omissa 
sarjoissaan 

Taegeuk 4 Jang – Taegeuk 8 Jang 

Alle 30 18–30 vuotta Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

Taegeuk 5 Jang – Taegeuk 8 Jang, Koryo 

Yli 30 31 vuotta + Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

Taegeuk 6 Jang – Taegeuk 8 Jang, Koryo, 
Taeback 

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

Taegeuk 4 Jang – Taegeuk 8 Jang 

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu/


Parit yli 17 18 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) 
nainen 

Taegeuk 5 Jang – Taegeuk 8 Jang, Koryo 

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

samassa sarjassa. 

Taegeuk 4 Jang – Taegeuk 8 Jang 

Ryhmät yli 17 18 vuotta + Kolme (3) miestä tai 
kolme (3) naista. 
Miehet ja naiset 

samassa sarjassa. 

Taegeuk 5 Jang – Taegeuk 8 Jang, Koryo 

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset 
omissa sarjoissaan 

 

 

Sarja Ikä Sukupuoli 

Hyppypotku- ja murskaussarjat 

Korkeushyppyetupotku alle 17 12–17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan 

Korkeushyppyetupotku yli 17 18 vuotta + Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan 

Kolmoishyppypotkut (sivu, kierto ja saksi) 12 vuotta + Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan 

Voimamurskaus alaspäin 18 vuotta + Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan 

 
Sääntösovellukset: 

Liikesarjat (pl. freestyle) käydään cup-kaaviolla (elimination system). Kilpailijat 
jyvitetään kaavioon siten, että sarjojensa hallitsevat Suomenmestarit (vuoden 2021 
SM-kilpailut) sijoitetaan eri puolille kaaviota niin, että hallitsevat Suomenmestarit 
kohtaavat aikaisintaan finaalissa. Mikäli sarjassa on kolme hallitsevaa 
Suomenmestaria, kaksi nuoremmassa ikäluokassa mestaruuden saavuttanutta 
sijoitetaan keskenään samalle puolelle kaaviota niin, että he kohtaavat aikaisintaan 
semifinaalissa. Vuoden 2021 SM-kilpailuiden hopeamitalistit sijoitetaan eri puolille 
kaaviota kuin vastaavan sarjan kultamitalistit. Kaikki muut kilpailijat arvotaan 
kaavioihin. 
Kilpailijat suorittavat jokaisella kierroksella kaksi kyseisen sarjan kilpailukutsun 
mukaisesta liikesarjavalikosta arvottua liikesarjaa. Sama liikesarja voi esiintyä 
useammalla kilpailukierroksella. Kaaviossa vastakkain olevat kilpailijat suorittavat 
liikesarjansa yhtä aikaa. Viisi tuomaria arvioi kilpailijoiden suoritukset presentation-
pisteitä painottaen ja näyttävät lipuilla, kumpi kilpailijoista voittaa kyseisen 
liikesarjan, sekä molempien liikesarjojen jälkeen yhteistuloksen voittajan. 
Kilpailukoordinaattori julistaa lipulla voittajan sen perusteella, kumman kilpailijan 
lippuja tuomarit nostavat ylös enemmän. 
 
Freestyle-liikesarjat käydään World Taekwondon liikesarjakilpailusääntöjä ja 
Suomen Taekwondoliiton Freestyle-liikesarjakilpailun ohjeistusta noudattaen. 
 



Korkeushyppyetupotkut käydään Suomen Taekwondoliiton 
murskauskilpailusääntöjen mukaisesti. 
 
Voimamurskaus alaspäin käydään Suomen Taekwondoliiton 
murskauskilpailusääntöjen mukaisesti maatelineeseen seuraavin poikkeuksin: 1) 
Kilpailussa käydään suora finaalikierros; ja 2) Kilpailija saa oman valintansa mukaan 
murskata joko nyrkillä tai veitsikädellä. 
 
Kolmoishyppypotkuissa kilpailijat suorittavat kolme suorituskierrosta: 1) 
kolmoishyppysivupotku, 2) kolmoishyppykiertopotku ja 3) saksipotku-kiertopotku-
yhdistelmä. Murskausmateriaalina käytetään puulevyjä. Kilpailijat suorittavat 
jokaisen suorituskierroksen siten, että kaikkien kolmen potkut tulee tapahtua 
samassa hypyn aikana ja puulevyihin tulee osua kilpailijan ollessa vielä ilmassa. 
Kilpailija saa 10 pistettä jokaisesta rikotusta laudasta. Lisäksi kolme tuomaria arvioi 
hyppypotkun teknisen suorituksen pisteasteikolla 0,1-5,0, ja jokaisen tuomarin 
pisteet lisätään rikottujen levyjen pisteisiin. Teknistä suoritusta arvioidaan seuraavin 
kriteerein: 1) levyjen korkeus, 2) levyjen välinen etäisyys, 3) potkutekniikoiden 
voima ja tekninen puhtaus ja 4) laskeutumisen tasapainoisuus. 
Voittaja määräytyy kaikkien kolme suorituskierroksen yhteispisteiden perusteella. 
Tasatilanteet ratkotaan seuraavassa järjestyksessä: 1) Se, joka sai enemmän pisteitä 
tuomareiden teknisestä arviosta, voittaa; 2) Se, joka sai enemmän pisteitä 
saksipotku-kiertopotkuyhdistelmästä, voittaa; 3) Se, joka sai enemmän pisteitä 
kolmoishyppysivupotkusta, voittaa. 
 

Kilpailuasu: 
  Kilpailijan tulee käyttää oman vyöarvonsa mukaista vyötä. 

Kilpailija voi oman valintansa mukaisesti käyttää dobokin housuja, shortseja tai 
trikoita. 
Kilpailija voi oman valintasa mukaisesti käyttää t-paitaa, toppia, trikoopaitaa lyhyt- 
tai pitkähihaisena tai olla ilman paitaa (miehet). Dobokin yläosaa ei saa käyttää. 
Kilpailija saa käyttää aurinkolaseja, huivia, hiuskiinnikkeitä tms. 

 
Aikataulu:  Lauantai 
  09.00–09.30  Tuomarikokous 
  09.30–10.00  Joukkueenjohtajien kokous 
  10.00–12.00  Kilpailut 
  12.00–12.45 Lounastauko 
  12.45–15.00 Kilpailut jatkuvat 
  15.00–16.00 TV-semifinaalit- ja -finaalit 
  16.00–17.00 Kilpailut jatkuvat tarvittaessa 
 
  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa 
  liiton internetsivuille. 
 
 
 
 
 
 



Lisätietoja: 
  Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse. 
   

Kilpailunjohtaja     Kilpailun tuomarivalvoja 
  Tatu Iivanainen    Jenni Pohjonen 

p. 0400 519 531    jenni.pohjonen@taekwondo.fi  
tatu.iivanainen@taekwondo.fi 

   
 

Muuta 
 
Kaikkiin SM-viikon tapahtumiin on katsojilla ilmainen sisäänpääsy. 
 
Lehdistö- ja kuvaaja-akkreditoinnit sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi.   
 
Yle lähettää tv-lähetyksen taekwondon koostelähetyksen. Lähetyksen materiaali kuvataan 
taekwondon osalta lauantaina klo 15.00-16.00. TV-kuvausten aikana kilpailut tapahtuvat vain 
yhdellä alueella. 
 
Käy tutustumassa myös muihin SM-viikon lajeihin! Lisätietoa lajeista ja suorituspaikoista 
osoitteessa www.sm-viikko.fi.  
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