
Tampereen Taekwon-Do Seura ry ja Suomen ITF Taekwon-Do ry järjestävät 25.9.2021

SM-kilpailut
&

Syys Cup 2021



Tervetuloa mukaan!

Tampereen Taekwon-Do Seura ry ja Suomen ITF Taekwon-Do ry järjestävät mustien vöiden SM-kilpailut ja
värivöiden Syys Cup -kilpailut 25.9.2021. Kilpailupaikkana toimii vuonna 2016 valmistunut Tesoman
palloiluhalli, jonka osoite on Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere.

Kilpailuissa on sarjat sekä junioreille että senioreille värivöiden ja mustien vöiden sarjoissa. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on perjantai 10.9.2021. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain käyttämällä online-
ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa: https://www.kihapp.com/tournaments/8214-sitf-n-sm-kisat-ja-
syyscup-2021

Lisenssi- ja vakuutusasiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. ilmoittautumisen
yhteydessä pitää ilmoittaa kilpailijan sportti-ID, jonka avulla lisenssit tarkistetaan.

Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Seurojen ilmoittautumisista vastaavat henkilöt voivat luoda tunnukset Kihapp-järjestelmään itse.

Huom! Kilpailut järjestetään lähtökohtaisesti yksipäiväisinä (25.9.), mutta mikäli ilmoittautuneita tulee
reilusti enemmän kuin ennakkoon on odotettavissa, kilpailut jaetaan kahdelle päivälle (25.-26.9.).
Kilpailupäivä(t) vahvistetaan mahdollisimman pian viimeisen ilmoittautumispäivän (10.9.) jälkeen.

KILPAILUJEN TERVEYSTURVALLISUUS

Kilpailut pyritään järjestämään mahdollisimman terveysturvallisesti noudattaen mm. seuraavia järjestelyjä:

- Kilpailusarjat viedään läpi porrastetusti niin, että kilpailusarjojen kilpailijat eivät ole kilpailupaikalla
samanaikaisesti. Esim. kun aikataulussa on kilpailusarjat D- ja C-junorit, paikalla ei ole muiden
kilpailusarjojen kilpailijoita. Pyydämme, että tästä porrastuksesta pidetään kiinni, jotta saamme
minimoitua kaikki kontaktit.

- Kilpailuihin rekisteröityminen ja punnitus järjestetään myös porrastetusti. Pyydämme, että
kilpailijat noudattavat annettua aikataulua kontaktien minimoimiseksi.

- Liikesarja-, erikoistekniikka- ja voimamurskaussarjoissa pidetään kilpailijoiden välillä 2 metrin
turvaväli toisiinsa koko kilpailun ajan ja pyydämme kilpailijoita noudattamaan tuomareiden ja
järjestäjien ohjeistuksia.

- Ottelusarjoissa turvaväliä ei luonnollisestikaan pystytä järjestämään. Suosittelemme vahvasti, että
kaikki yli 12-vuotiaat ottelijat olisi rokotettu vähintään kerran ennen kilpailuja.

- Kilpailuihin tulee osallistua vain ja ainoastaan täysin terveenä. Mikäli kilpailijalla on mitä tahansa
hengitystieinfektion oireita, tulee hänen jäädä matalalla kynnyksellä kotiin. Kilpailumaksu
palautetaan lääkärintodistusta vastaan.



- Kilpailuihin voi tulla katsojia, mutta pyydämme, että katsomossa pysytään mahdollisuuksien mukaan
omassa porukassa, käytetään kasvomaskia ja pidetään turvaväli oman seurueen ulkopuolisiin
mahdollisuuksien mukaan. Ymmärrämme, että erityisesti junioreiden vanhemmat haluavat tulla
katsomaan kilpailuja, mutta pyritään pitämään katsomon väkimäärä mahdollisimman pienenä. Kun
oman kannustettavan kilpailut on ohi, pyydämme katsojia poistumaan ja antamaan tilaa seuraavien
kilpailusarjojen kilpailijoille, huoltajille ja katsojille. Sisäänpääsy on maksuton, mutta yleisö voi tukea
järjestävän seuran toimintaa käyttämällä kisakioskin palveluja. :)

- Kilpailupaikalla on kisakioski, jossa myydään pientä purtavaa ja juotavaa. Kioskilla asioidessa
pyydämme pitämään jonotuksessa turvavälejä ja maskia.

- Kilpailupaikalla on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja.

Kilpailujen alustava järjestys ja aikataulu:

Perjantai 24.9.

- Kello 19.00 - 20.00 Punnitus ja rekisteröinti - Kaikki Syys Cupin ja SM-kisojen sarjat

Lauantai 25.9.

- Syys Cup D- ja C-juniorit: rekisteröinti kello 8.45-9.15, kilpailut alkavat klo 9.30
- Syys Cup B- ja A-juniorit: rekisteröinti ja punnitus kello 11.00-11.30, kilpailut alkavat klo 11.45
- Lounastauko 13.00-14.00
- Syys Cup Aikuiset ja SM-kilpailut juniorit ja seniorit: rekisteröinti ja punnitus kello 13.00-13.45,

kilpailut alkavat klo 14.00

Tämä aikataulu on suuntaa-antava ja virallinen aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan jälkeen. Kun
virallinen aikataulu on julkaistu, aikataulussa olevat rekisteröinti- ja punnitusajat eivät aikaistu, mutta
kilpailujen alkamisaika voi myöhentyä annetusta. Kilpailusarjojen välille aikataulutetaan  aikaa niin, että
edelliset kilpailijat ja heidän kannustusjoukot ovat ehtineet poistua hallista ennen seuraavien
kilpailusarjojen alkua. Mikäli kuitenkin edelliset kilpailusarjat ovat myöhässä, järjestäjä pyrkii ohjaamaan
seuraavien kilpailusarjojen osallistujat erilleen. Pyydämme noudattamaan järjestäjien antamia ohjeita
terveysturvallisuuden takaamiseksi. Kiitos yhteistyöstä!

KILPAILIJAT

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenseurojen jäsenet, joilla on SITF:n
Liittolisenssi ja vakuutus, joka kattaa kilpailemisen. Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla
verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee olla
varusteena valkoinen pyyhe.



KILPAILUSÄÄNNÖT JA -SARJAT

Kilpailuissa käytetään ITF:n ja Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kilpailusääntöjä ja -sarjoja:
http://www.taekwon-do.fi/kilpailusaannot

Kilpailujen sarjat kilpaillaan porrastetusti niin, että kilpailut aloitetaan Syys Cupin D- ja C-junioreista, jonka
jälkeen tulevat B- ja A-juniorit, Syys Cupin aikuiset ja SM-kisojen (juniorit ja aikuiset) sarjat. Sarjat
aikataulutetaan niin, että edelliset sarjat ovat päättyneet ja kilpailijat poistuneet kilpailupaikalta ennen
uusien sarjojen aloitusta.

KILPAILUMAKSU

Kilpailumaksuista lähetään seuroille laskut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista veloitetaan kilpailumaksun suuruinen sakkomaksu.
Ottelussa sarjan voi vaihtaa toiseen, mikäli kilpailija ei punnituksessa mahdu ilmoitettuun painosarjaan
(vain Syys Cup). Sakkomaksu laskutetaan seuralta jälkikäteen.

SM-kilpailuissa sarjaa ei voi vaihtaa missään lajissa viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.
Esimerkiksi kilpailija joka ei mahdu omaan painosarjaansa hylätään kyseessä olevasta sarjasta. Kilpailijan
poistamisen lajista voi kuitenkin tehdä ilman maksua. Kilpailijaa ei voida lisätä uutena kilpailijana lajiin.

Kilpailumaksut
• SM-kilpailut 45 €
• Syys Cup, aikuisten sarjat 35 €
• Syys Cup, juniorien sarjat 25 €

PUNNITUS JA REKISTERÖINTI

Kilpailun punnitus ja rekisteröinti järjestetään kilpailupaikalla ja vaihtoehtoja on kaksi.

Perjantaina 24.9. kello 19.00 - 20.00 on punnitus ja rekisteröinti koskien kaikkia SM-kisojen ja Syys Cupin
sarjoja. Suosittelemme kuitenkin, että perjantaina kävisivät lähinnä SM-kisojen kilpailijat ja etenkin Syys
Cupin juniorit hoitaisivat punnituksen ja rekisteröinnin omassa slotissa lauantaina.

Lauantaina 25.9. on toinen vaihtoehto (suositeltava) hoitaa punnitus ja rekisteröinti noin tunti ennen oman
kilpailusarjan alkamista. Tarkempi aikataulu tarkentuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.



TUOMARIT

Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka).  Ilmoittautumiset
Kihapp-järjestelmään 10.9. mennessä. Tuomareille tarjotaan mm. lounas, kahvit ja virvoitusjuomia.

Seura vastaa tuomareiden ilmoittamisesta kilpailuun.

Jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran tulee lähettää kilpailuihin tuomareita seuraava taulukon mukaisesti:

Kilpailijoita Tuomareita

1-4 0

5-9 1

10-15 2

16-24 3

25 tai enemmän 4



Erikoistekniikat

Sarja Twimyo Nopi Chagi Twimyo Dollyo Chagi Twimyo Dolmyo
Chagi

Twimyo Bandae
Dollyo Chagi

Twimyo Nomo Yop
Chagi

Naiset 1. – 6.Dan 210 cm 180 cm 110 cm

Naiset 5 – 1 gup 180 cm 170 cm 100 cm

Naiset 10 – 6 gup Nouseva korkeus Nouseva korkeus
A-juniorit Tytöt 1. – 3.Dan 190 cm 170 cm 110 cm

A-juniorit Tytöt 10 – 1 gup 180 cm 170 cm

Miehet 1. – 6.Dan 240 cm 220 cm 170 cm 210 cm 140 cm
Miehet 5 – 1 gup 220 cm 190 cm 180 cm 120 cm

Miehet 10 – 6 gup Nouseva korkeus Nouseva korkeus

A-juniorit Pojat 1. – 3.Dan 220 cm 180 cm 160 cm 180 cm 130 cm
A-juniorit Pojat 10 – 1 gup 200 cm 180 cm

B-, C- ja D-juniorit Nouseva korkeus



Voimamurskaus

Lautamäärät (valkoinen + musta/ohut) voimamurskauskilpailussa.

Sarja Ap joomuk
jirugi

Ap palkup
taerigi

Sonkal taerigi Yop joomuk
taerigi

Yop cha jirugi Dollyo chagi Bandae dollyo
chagi

Naiset 1. – 6.Dan 1 2 1

Naiset 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Naiset 8 – 6 gup 0 + 2 0 + 3

Tytöt 1. – 3.Dan 1 1 1

Tytöt 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 2 0 + 2

Miehet 1. – 6.Dan 2 2 3 2 2

Miehet 5 – 1 gup 1 2 1

Miehet 8 – 6 gup 0 + 3 0 + 4

Pojat 1. – 3.Dan 1 1 2 1 1

Pojat 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 3 0 + 3

B-, C- ja D-juniorit



KAHVIO

Kilpailupaikalla on kahvio, josta voi ostaa mm. kahvia, teetä, virvoitusjuomia, leipää sekä muuta pientä
makeaa ja suolaista. Maksuvälineinä käyvät kortti ja mobile pay.

MAJOITUS

Tampereelta löytyy useita eri majoitusvaihtoehtoja keskustan tuntumasta. Keskustasta on hyvät
bussiyhteydet Tesomalle, reittiopas auttaa suunnittelussa: https://reittiopas.tampere.fi. Kisapaikan pihassa
on reilusti pysäköintitilaa, mutta pysäköintiä valvotaan, joten kannattaa noudattaa asetettuja rajoituksia.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee Tesoman liikekeskus Westeri, josta löytyy mm. useita
ravintoloita, ruokakauppa ja apteekki.

LISÄTIEDOT

www.tamtkd.net/sm-2021
Sähköposti: sm2021@tamtkd.net
Facebook: https://www.facebook.com/events/1429034164150254

SITF:n kilpailu- ja tuomarivastaavat
Henri Savilampi henri.savilampi@taekwon-do.fi
Lasse Kuusisto lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

Kilpailun järjestäjät
Heli Karjalainen heli.karjalainen@tamtkd.net



AIKATAULU

HETI
1. Markkinoi kilpailuja seurassa: www.tamtkd.net/sm-2021
2. Muistuta että lisenssi ja kilpailemiseen oikeuttava vakuutus pitää ostaa ja maksaa hyvissä ajoin

ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen varmistamiseksi. (viimeistään 6.9.2021)
3. Muista käydä tekemässä seuralle tunnukset Kihapp-ilmoittautumisjärjestelmään hyvissä ajoin,

jos niitä ei vielä ole.

Perjantaina  10.9.2021 .klo 23:59 mennessä
1. Ilmoita kilpailijat ja tuomarit Kihapp-järjestelmään

Perjantai 24.9.2021

Klo 19.00 – 20.00 Rekisteröinti ja punnitus (kaikki Syys Cupin ja SM-kisojen sarjat)

Lauantai 25.9.2021

Klo 8.30 – 8.45 Huoltajapalaveri
Klo 8.50 – 9.15 Tuomaripalaveri
Klo 8.30 – 9.15 Rekisteröinti ja punnitus D- ja C-juniorit
Klo 9.30 Kilpailut alkavat

Tarkempi aikataulu kilpailupäivälle julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun
kilpailujen osallistujamäärät ovat selvillä.


