
 

 

 
 
 
 
 
 
 

KILPAILUKUTSU  

 

SM-KILPAILUT 2022 
 

OTTELU 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



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

Sarjat: Kadettien, nuorten ja yleiset SM-sarjat. Kaikki sarjat käydään cup-kaaviolla ja 
paras kolmesta -systeemillä. Kaaviot arvotaan käyttämällä jyvitystä kuluvan 
kauden liigapisteiden mukaan. 

 

Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen osoitteessa: www.revelage.net  
 
Valmentajien ja joukkueenjohtajien ilmoittautuminen osoitteessa: 
www.suomisport.fi 
 
Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 23.11.2022 klo 23.59. 

 
Jälki-ilmoittautumisia ja sarjasiirtoja otetaan vastaan vain sarjoihin, joissa on 
varsinaisen ilmoittautumisajan päättyessä vähintään neljä (4) kilpailijaa. Jälki-
ilmoittautumiset ja sarjasiirrot tulee lähettää kilpailunjohtajalle sähköpostitse 
osoitteeseen maika.gt@gmail.com viimeistään sunnuntaina 27.11.2022. 
 

Kilpailumaksut:  
50 € SM-sarjat 
20 € jälki-ilmoittautumisten ja sarjasiirtojen lisämaksu 

             

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

 http://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot 
 

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

 
Säännöt:  Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 

ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Säännöt ja täydentävät määräykset: 
 https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu/ 
 

Kilpailusarjat: 

 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 

SM - Kadetit 
(C1) 

12–14 v. 
2008–2010 

 
3 x 1,5 min 

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. 
2005–2007 

 
3 x 2 min 

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. 
2005 tai aik. 

 
3 x 2 min 

Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 

https://revelage.net/Events
https://www.suomisport.fi/events/e9ac1927-be16-40e7-a8ac-72046d328d30
mailto:maika.gt@gmail.com
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu/


Kilpailuoikeus: 
SM-sarjoihin osallistuvan kilpailijan tulee olla Suomen kansalainen, tai hänen 
tulee olla asunut Suomessa vähintään viimeiset 12 kuukautta, sekä hänen 
tulee olla Suomen Taekwondoliiton alaisen seuran jäsen. Ilmoittautumisen 
suorittavan henkilön tulee varmistaa, että kilpailijalla on voimassa oleva 
Suomen Taekwondoliiton lisenssi, taekwondokilpailun kattava vakuutus ja 
vähintään vihreä vyö (6. kup). Alle 18-vuotiailla tulee lisäksi olla huoltajan 
suostumus. 

 

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

Kilpailija voi hakea kilpailuoikeutta yhtä ikäluokkaa ylempään sarjaan 
toimittamalla allekirjoitetun sarjasiirtolomakkeen Suomen Taekwondoliiton 
otteluvaliokunnalle viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä osoitteeseen 
otteluvaliokunta@taekwondo.fi. Sarjasiirtolomake: 
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu 

 

Punnitus: Punnituksessa kilpailijan tulee olla alusvaatteilla, mutta halutessaan täysi-
ikäiset kilpailijat voivat olla alasti. Alaikäisille kilpailijoille annetaan 
punnituksessa 100 gramman kompensaatio. Satunnaispunnituksessa 
kilpailijan asu on vapaa. Satunnaispunnituksessa kilpailijan paino saa ylittää 
5 % oman painoluokan ylärajan.   

 
Punnitus järjestetään perjantaina 2.12.2022 klo 18.00–19.00 keskitetyissä 
punnituspaikoissa, joissa viralliset tuomarit vastaavat punnituksista. Jos 
saatavilla ei ole kahta virallista tuomaria, voi toisena punnitsijana toimia 
toimitsija, jolla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi ja 
toimitsijasopimus. Seurat voivat hakea punnitusoikeutta kilpailunjohtajalta 
sähköpostitse viimeistään keskiviikkona 23.11.2022. Samalla tulee ilmoittaa 
punnituksesta vastaavien tuomarien ja toimitsijan nimet. Punnituspaikat 
julkaistaan torstaina 24.11.2022 kilpailunjärjestäjän verkkosivuilla ja Suomen 
Taekwondoliiton verkkosivuilla (tapahtumat): 
www.budokwai.fi  
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/tapahtumat/ 

 

Aikataulu:  Perjantaina 2.12.2022 

18.00–19.00 Keskitetyt punnitukset 
 

  Lauantai 3.12.2022 
  6.30 Satunnaispunnitukseen arvottujen nimet julkaistaan  

8.30 Satunnaispunnitus kilpailupaikalla  
9.00–9.15 Tuomarikokous  
9.15–9.30 Joukkueenjohtajien kokous  
9.30–13.00 Ottelut  
13.00–13.45 Lounastauko  
13.45–18.00 Ottelut  

   

Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  
 

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/
mailto:otteluvaliokunta@taekwondo.fi
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu
https://www.budokwai.fi/taekwondo/
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/tapahtumat/


Päivitetty aikataulu julkaistaan kilpailunjärjestäjän verkkosivuilla ja Suomen 
Taekwondoliiton verkkosivuilla (tapahtumat): 
www.budokwai.fi  
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/tapahtumat/ 

 
Satunnaispunnitukseen arvotut kilpailijat ilmoitetaan sähköpostitse 
joukkueenjohtajille ja valmentajille. 
 
Ottelukaaviot ja tulokset löytyvät osoitteesta: www.revelage.net 

 

Ruokailu:  Lounas etukäteen tilattuna 10 €/hlö. Kilpailupaikalla on myös kahvila, josta 
voi ostaa virvokkeita sekä suolaista ja makeaa syötävää. Lounastilaukset 
kilpailujärjestäjän verkkosivujen kautta viimeistään keskiviikkona 23.11.2022: 
www.budokwai.fi  

 
Salimajoitus:  

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

 

 

Lisätietoja:  
Kilpailunjohtaja    Tuomarivalvoja 

  Maika Gröhn-Tammila  Eero Sahakoski 
040 750 1675   0400 534 456  

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