
 
 
 
 
 
 
 

KILPAILUKUTSU 
 
 
 
 

Ottelun  
SM-kilpailut 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aika:   Sunnuntaina 5.12.2021 
 
Paikka:  Lietohalli 
  Urheilutie 2 
  21420 Lieto  
 
Sarjat: Kadettien, nuorten ja yleiset SM-sarjat. Kaikki sarjat käydään cup-kaaviolla. Kaaviot 

arvotaan käyttämällä jyvitystä kuluvan kauden liigapisteiden mukaan. 
 
Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautuminen osoitteessa: www.revelage.net 
  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 kilpailunjohtajalle maika.gt@gmail.com. SM-sarjoissa jälki-
ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on varsinaisen 
ilmoittautumisajan päättyessä jo vähintään neljä (4) kilpailijaa. 
Jälki-ilmoittautumisten määräpäivä on keskiviikko 1.12.2021 
 

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

Kilpailumaksut: 
 
 
 
    
    
     
 
 

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen 
Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. Suomen Taekwondoliiton 
tapahtumien yleiset peruutusehdot: 

 www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot 
 
Säännöt:  Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 

ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja saa kilpailun tuomarivalvojalta. 
Ollakseen SM-arvoinen sarjassa tulee olla vähintään yksi osanottaja. Säännöt ja 
täydentävät määräykset:  

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

 
 

Sarja Maksu 

SM-sarjat 50 € 

Jälki-ilmoittautumisten ja sarjasiirtojen 
lisämaksu 

20 € 
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Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 

SM - Kadetit 
(C1) 

 

12–14 v. 
2007–2009 

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. 
2004–2006 

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. 
2004 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 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 Suomen 
Taekwondoliitolle toimitettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
Toimitsijasopimus:  
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu  

 
Kilpailija voi osallistua korkeintaan kahteen sarjaan (ikä- tai painoluokkaan). Kilpailija 
voi saada kilpailuoikeuden yhtä ikäluokkaa ylemmäs, jos sarjasiirrosta toimitetaan 
sarjasiirtolomake allekirjoituksineen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä 
osoitteeseen otteluvaliokunta@taekwondo.fi. Sarjasiirtolomake: 
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu  

 
Punnitus: Punnitus järjestetään kilpailua edeltävänä iltana keskitetyissä punnituspaikoissa, 

joissa virallinen tuomari vastaa punnituksesta. Tuomaria avustaa toimitsija, jonka 
tulee olla eri sukupuolta kuin tuomari sekä hänellä tulee olla voimassa oleva 
Suomen Taekwondoliiton lisenssi ja toimitsijasopimus toimitettuna Suomen 
Taekwondoliitolle. Punnitusaika on kaikissa punnituspaikoissa sama klo 19.00–
20.00. Seurat voivat hakea punnitusoikeutta sähköpostitse kilpailunjohtajalta 
maika.gt@gmail.com viimeistään maanantaina 15.11.2021. Hakemuksessa tulee 
ilmoittaa tuomarin ja toimitsijan nimet. Punnituspaikat julkaistaan keskiviikkona 
17.11.2021 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/ 

 
Punnittaessa kilpailijan tule olla alusvaatteilla, mutta halutessaan täysi-ikäiset 
kilpailijat voivat olla alasti. Alaikäisille kilpailijoille annetaan punnittaessa 100 g 
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kompensaatio. Kilpailupäivänä järjestetään vain satunnaispunnitukset arvotuille. 
Satunnaispunnituksessa asu on vapaa. Säännöt ja täydentävät määräykset:  

 https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu/ 
 
Aikataulu:  Lauantai 4.12.2021 

19.00–20.00 Punnitus kaikissa keskitetyissä punnituspaikoissa 
  22.00  Ottelukaaviot julkaistaan 
 
  Sunnuntai 5.12.2021 
  06.30   Satunnaispunnittavien nimet julkaistaan  

08.30–09.00 Satunnaispunnitus kilpailupaikalla 
  09.00–09.20  Tuomarikokous 
  09.20–09.40  Joukkueenjohtajien kokous 

10.00–13.00  Ottelut 
13.00–13.45  Lounastauko 
13.45–17.00 Ottelut  
 
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Päivitetty aikataulu, satunnaispunnittavien 
nimet ja ottelunumerot 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/ 
 
Ottelukaaviot ja tulokset löytyvät osoitteesta: www.revelage.net 

 
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-tiedotteet-

viestinta/tiedotteet/Sivut/Varsinais-suomi-siirtyy-koronan-kiihtymisvaiheeseen.aspx 
 

 
 

Yhteystiedot: 
Kilpailunjohtaja     Tuomarivalvoja 

  Maika Gröhn-Tammila   Eero Sahakoski 
040 750 1675     0400 53 4456 

  maika.gt@gmail.com    eero.sahakoski@gmail.com 
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