
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KILPAILUKUTSU  

 

SM-KILPAILUT 2022 
 

LIIKESARJAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aika: Lauantaina 3.12.2022 
 
Paikka: Kupittaan urheiluhalli 
 Tahkonkuja 5 
 20520 Turku  

 
Sarjat: SM-sarjat 
 
Ilmoittautuminen: 
 Kilpailijoiden ilmoittautuminen osoitteessa: www.tpss.eu 
 

Useampaa kuin yhtä seuraa edustavat parit ja ryhmät ilmoitetaan 
sähköpostitse osoitteeseen: tatu.iivanainen@taekwondo.fi 
 

 Valmentajien ja joukkueenjohtajien ilmoittautuminen osoitteessa: 
 www.suomisport.fi 
 

Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 23.11.2022 klo 23.59. 
 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen 
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään kolme (3) kilpailijaa, paria tai 
ryhmää. Jälki-ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
tatu.iivanainen@taekwondo.fi viimeistään sunnuntaina 27.11.2022.  

 
Sisäänpääsy: 

Tapahtumaan on sisäänpääsymaksu 7 €/hlö, alle 7-vuotiaat pääsevät 
maksutta. Sisäänpääsy on maksuton myös kilpailijoille, valmentajille ja 
joukkueenjohtajille, jotka ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä. 

 
Kilpailumaksut:  

50 € SM-sarjat 
20 € jälki-ilmoittautumisten lisämaksu  

 
 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, sekä kilpailijan 
tulee olla Suomen Taekwondoliiton alaisen seuran jäsen. Kilpailijalla tulee olla 
voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi, taekwondokilpailun kattava 
vakuutus ja vähintään vihreä vyö (6. kup). Osallistuminen SM-sarjoihin ei 
vaikuta harrastajasarjoissa kilpailemiseen. 

 
Joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva Suomen 
Taekwondoliiton lisenssi ja vuoden 2022 toimitsijasopimus viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä. Toimitsijasopimus: 
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/ 

 
 

https://www.tpss.eu/login.asp
mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi
https://www.suomisport.fi/events/e9ac1927-be16-40e7-a8ac-72046d328d30
mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/


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  

 

 

Ranking pisteytys 2022 

Kilpailussa kilpailijat ja seura saavat pisteitä kilpailusijoitusten ja osallistumisten mukaan. 
Vuoden lopussa julkaistaan vuoden 2022 rankingsarjan tulokset kilpailijoittain, pareittain, 
ryhmittäin sekä seuroittain. 

• Pisteitä voi saada kaikista vuoden 2022 ranking-kilpailuista sekä SM-kilpailuista. 

• Jokaisen sarjan eniten pisteitä kerännyt kilpailija/pari/ryhmä saa palkinnon vuoden 

lopussa. 

• Sijoittuminen vuoden ranking-pisteissä edellyttää osallistumista vähintään kahteen 

kilpailuun kauden aikana. 

Sarja Ikä Sukupuoli Arvontavalikko 

Kadetit 12–14 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang 

Juniorit 15–17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

Alle 30 18–30 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

Alle 40 31–40 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

Yli 40 41 vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, 
Hansu 

Parit alle 17 12–17 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

Parit alle 30 18–30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

Parit yli 30 31 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

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

sarjassa 

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback 

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

sarjassa 

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin 

Ryhmät yli 30 31 vuotta + Kolme (3) miestä tai kolme (3) 
naista. Miehet ja naiset samassa 

sarjassa 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan  

Freestyle parit 12 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen  

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


• Eniten pisteitä kerännyt seura saa kiertopalkinnon vuoden lopussa. 

• Muut kilpailijat palkitaan diplomilla, jossa kerrotaan sijoitus vuoden lopussa. 

• Yksilöt saavat pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaisesti. 

• Parin pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan. 

• Ryhmän pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan. 

• Seurat saavat yksilöiden pisteet yhteenlaskettuna. 

• Seurat saavat parien ja ryhmien pisteet. 

• Jos parit/ryhmät muodostuvat eri seuroista, jaetaan ko. parin/ryhmän pisteet 

osallistujien kesken tasan ja seura saa oman seuransa osallistujien pisteet. 

• Jos kilpailuun osallistuu ulkomaalaisia kilpailijoita, jotka eivät edusta Suomen 

Taekwondoliiton jäsenseuraa, heille ei jaeta pisteitä sijoituksen mukaan. Kuitenkin, 

mikäli tällainen ulkomaalainen sijoittuu Ranking-kilpailijan edelle, niin ranking-kilpailija 

saa pisteensä todellisen sijoituksensa mukaisesti. 

• SM-kilpailuissa pisteet jaetaan tuplana. 

• Tasapisteissä olevista voittaja on se, jolla on enemmän ykkössijoja. Jos ykkössijoja on 

sama määrä, viimeisimmän osakilpailun voittanut on koko rankingin voittaja. Muut 

sijoitukset voivat olla jaettuja, jos pisteet menevät tasan. 

 

YKSILÖPISTEET 
Jaetaan kaikista Ranking 
sarjoista. 

Pari- ja ryhmäsarja, samat pisteet. Parin/ryhmän kilpailijoille 
pisteet seuroille jaetaan sen mukaan, miten suuri osa 
parista/ryhmästä on seuran kilpailijoita. 

1. 10 pistettä  SM –kilpailuista pisteet tuplataan. 
 
SEURAPISTEET 
Jaetaan kaikista ranking-sarjoista. Seuran kilpailijoiden kaikki 
ranking-pisteet yksilö-, pari- ja ryhmäsarjoista. Lisäksi seura 
saa yhden ranking-pisteen jokaisesta yksilökilpailijasta, 
parista ja ryhmästä ilves- ja harrastajasarjoissa. 

2. 7 pistettä  

3. 5 pistettä 

4. 4 pistettä 

5. 3 pistettä 

Osallistuminen 1 pistettä 

 
Aikataulu:  Perjantaina 2.12.2022 
 20.00 Arvotut liikesarjat julkaistaan (viimeistään) 
 
 Lauantaina 3.12.2022 
 9.00–9.15 Tuomarikokous 

9.15–9.30 Joukkueenjohtajien kokous 
 9.30–13.00  Kilpailut 
 13.00–13.45 Lounastauko 
 13.45–19.00 Kilpailut  
  

Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Päivitetty aikataulu, 
liikesarjakilpailijat sarjoittain ja arvotut liikesarjat julkaistaan kilpailunjärjestäjän 
verkkosivuilla ja Suomen Taekwondoliiton verkkosivuilla (tapahtumat): 

 www.budokwai.fi  
 Suomen Taekwondoliitto ry  
 
Ruokailu:  

Lounas etukäteen tilattuna 10 €/hlö. Kilpailupaikalla on myös kahvila, josta voi 
ostaa virvokkeita sekä suolaista ja makeaa syötävää. Lounastilaukset 
kilpailujärjestäjän verkkosivujen kautta viimeistään 20.11.2022: 
www.budokwai.fi 

 

https://www.budokwai.fi/taekwondo/
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/
http://www.budokwai.fi/


Salimajoitus:   
Salimajoitus 15 €/hlö sisältäen aamiaisen, Kamppailukeskus Budokwaissa, 
Uhrilähteenkatu 2. Maksu suoritetaan saapumisen yhteydessä. Varaukset 
kilpailunjärjestäjän verkkosivujen kautta viimeistään 27.11.2022:  
www.budokwai.fi  

 
 
Lisätietoja: 
   
 Kilpailunjohtaja   Tuomarivalvoja 
 Maika Gröhn-Tammila  Ilkka Säynäjoki 
 040 750 1675  040 557 0235 
 maika.gt@gmail.com  poomsae.referee@taekwondo.fi 
 
 
 
 
 

http://www.budokwai.fi/
mailto:maika.gt@gmail.com

