
KILPAILUKUTSU

ESPOO TKD OPEN 2023
OTTELU ja LIIKESARJAT

JÄRJESTÄJÄ ESPOO TAEKWONDO ACADEMY RY



AIKA: 16.04.2023 klo 08:00 - 20:00

PAIKKA: Espoonlahden Liikuntahalli, Rehtorintie 1, 02360 Espoo

ILMOITTAUTUMINEN

OTTELU
Ilmoittautuminen ottelun kilpailusarjoihin tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen:

www.tpss2021.eu

Ilmoittautumisten määräpäivä on sunnuntai 09.04.2023

LIIKESARJAT
Ilmoittautuminen liikesarjojen kilpailusarjoihin tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen:

www.tpss2021.eu

Ilmoittautumisten määräpäivä on sunnuntai 09.04.2023

Liikesarjojen parit ja ryhmät, joissa on jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan 

sähköpostitse: tatu.iivanainen@taekwondo.fi



Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen Taekwondoliitto
laskuttaa osallistujia seuroittain. Ottelun kilpailumaksua ei laskuteta (pl. liigasarjat), mikäli
ottelija on ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä järjestämään ottelua
sarjayhdistämisten kautta.

SARJASIIRROT / PERUUTUKSET

Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:

www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot

Mahdolliset sarjasiirrot ja peruutukset on ilmoitettava määräpäivän jälkeen seuraavasti:

OTTELU otteluvaliokunta@taekwondo.fi

LIIKESARJAT tatu.iivanainen@taekwondo.fi

Liikesarjat Maksu

Yksilösarja 39,00 €

Parisarja 19,50 €/hlö

Ryhmäsarja 13,00 €/hlö

Useampaan harrastaja- ja/tai ilves-sarjaan
osallistuminen

55,00 €

Ottelu Maksu

Lastensarjat (E1, D2, C2) 
nuortensarjat (B2)

35,00 €

Harrastaja- (H) ja Seniorisarjat (S30) 35,00 €

Liigasarjat (D1, C1, B1 ja R) 45,00 €

Kahteenjuniori-ja harrastajasarjaan
osallistuminen

55,00 €

KILPAILUSARJAT

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


OTTELU

Sarjat käydään cup-systeemillä.

Kilpailija voi hakea poikkeuslupamenettelyllä osallistumisoikeutta omaa ikäluokkaansa yhtä 
ylempään ikäluokkaan kohdan. Poikkeusluvat tulee lähettää otteluvaliokunnalle hyvissä ajoin ennen 
kisoja seuraavaan osoitteeseen tpetjoi@gmail.com

Huom! Järjestäjä pidättää oikeuden päivittää otteluaikoja kilpailun osallistujamäärästä johtuen,
mikäli aikataulu niin vaatii.

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat

Lasten harrastesarjat

E1  Ilves 6-8 v.

2015 – 2017

3 x 1 min

Tauko 30 sek

Pojat ja Tytöt samassa sarjassa. Erikseen

ilmoittautuminen, sarjat yhdistetään myöhemmin.

-23, -26, -30, -34, -38, -42, -46, +46

D2 Ilves
9-11 v.

2012 - 2014

3 x 1 min

Tauko 30 sek

Pojat/Tytöt: 

-27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57

C2 Ilves
12-14 v.

2009 - 2011

2 x 1 min Tauko

30 sek

Pojat:  -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65

Tytöt:    -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

Harrastesarjat

B2 Nuoret

harrastajat

15-17 v.

2006 – 2008

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78. +78

Tytöt:    -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68

H Harrastajat
+17 v.

2006 tai aik.

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek Miehet: -54, -58, -63,  -68, -74, -80. -87, +87

Naiset:    -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73
S Seniorit

+30 v.

1993 tai aik

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Liigasarjat

Pre-kadetit

(D1)

9-11 v.

2012 - 2014

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Pojat/tytöt

-27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57

Kadetit (C1)
12-14 v.

2009 – 2011

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Pojat:  -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65

Tytöt:    -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

Nuoret (B1)
15-17 v.

2006 – 2008

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78. +78

Tytöt:    -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68

Yleinen (R1)
+17 v.

2006 tai aik.

3 x 1,5 min

Tauko 30 sek

Miehet: -54, -58, -63,  -68, -74, -80. -87, +87

Naiset:    -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73



Ranking-sarjat Vyöarvo vähintään 6. kup

Sarja Ikä Jako Liikesarjavalikko

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

Alle 50 41–50 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 

Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon

Yli 50 51 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, 

Hansu

Parit alle 17 12–17 vuotta Yksi (1) poika ja yksi (1) tyttö 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 tai yli 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) poikaa tai kolme (3) 

tyttöä, pojat ja tytöt 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 tai yli 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 tai yli Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

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

Ranking-sarjoissa suoritettavat liikesarjat arvotaan ja julkaistaan kilpailua edeltävänä päivänä.

Jos sarjassa on kilpailijoita/pareja/ryhmiä 20 tai enemmän, aloitetaan kilpailu alkukierrokselta, josta 

puolet (pyöristettynä ylöspäin) jatkaa semifinaalikierrokselle. Jos kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 9-19, 

aloitetaan kilpailu semifinaalikierrokselta, josta 8 parasta jatkaa finaalikierrokselle. Jos 

kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 8 tai vähemmän, aloitetaan kilpailu suoraan finaalikierrokselta. 

Jokaisella kierroksella suoritetaan kaksi liikesarjaa. Freestyle-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla 

kilpailijat/parit suorittavat yhden liikesarjan.

Arvotut liikesarjat julkaistaan Suomen Taekwondoliiton sivuilla sekä järjestäjän sivuilla

LIIKESARJAT



Harrastaja- ja ilves-sarjat

Sarja Ikä Vyöarvo Jako Liikesarjavalikko

Keltaiset Ei ikärajaa 8.–7. kup Miehet ja naiset omissa 

sarjoissaan

Taegeuk 1–4 Jang

Vihreät Ei ikärajaa 6.–5. kup Miehet ja naiset omissa 

sarjoissaan

Taegeuk 2–6 Jang

Siniset Ei ikärajaa 4.–3. kup Miehet ja naiset omissa 

sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo

Punaiset–mustat Ei ikärajaa 2. kup – 2. 

poom/dan

Miehet ja naiset omissa 

sarjoissaan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taeback

Ilves, keltaiset 13 vuotta tai 

nuorempi

8.–7. kup Tytöt ja pojat samassa 

sarjassa

Taegeuk 1–4 Jang

Ilves, vihreät 13 vuotta tai 

nuorempi

6.–5. kup Tytöt ja pojat samassa 

sarjassa

Taegeuk 2–6 Jang

Ilves, siniset 13 vuotta tai 

nuorempi

4.–3. kup Tytöt ja pojat samassa 

sarjassa

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo

Ilves, punaiset–

mustat

13 vuotta tai 

nuorempi

2. kup – 2. 

poom

Tytöt ja pojat samassa 

sarjassa

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taeback

Diesel-sarja 30 vuotta tai yli Vähintään 8. 

kup

Miehet ja naiset omissa 

sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taeback

Parit, alemmat 

vyöt

Ei ikärajaa 8.–5. kup Kaksi (2) kilpailijaa, joko 

samaa tai eri sukupuolta

Taegeuk 2–6 Jang

Parit, ylemmät 

vyöt

Ei ikärajaa 4. kup – 2. 

poom/dan

Kaksi (2) kilpailijaa, joko 

samaa tai eri sukupuolta

Taegeuk 5–8 Jang, Koryo

Parit, ilvekset 13 vuotta tai 

nuorempi

8. kup – 2. 

poom

Kaksi (2) kilpailijaa, joko 

samaa tai eri sukupuolta

Taegeuk 2–6 Jang

Ryhmät, 

harrastajat

Ei ikärajaa 8. kup – 2. 

poom/dan

Kolme (3) kilpailijaa, joko 

samaa tai eri sukupuolta

Teageuk 4–8 Jang, Koryo

Freestyle, 

harrastajat

Ei ikärajaa 8. kup – 2. 

poom/dan

Miehet ja naiset samassa 

sarjassa

Harrastaja- ja ilves-sarjoissa kilpailuissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat suorittavat kaksi 

liikesarjaa. Kilpailijat saavat itse valita suoritettavat liikesarjat sarjansa liikesarjavalikosta. 

Kilpailija/pari/ryhmä ei saa suorittaa samaa liikesarjaa kahdesti. Poikkeuksena ilves-sarjoissa 

kilpailija/pari saa suorittaa liikesarjavalikon alimman liikesarjan kahdesti, mutta ei muita liikesarjoja.

Mikäli parista toisen vyöarvo on alempien ja toisen ylempien vöiden mukainen, kilpailee pari 

ylempien vöiden parisarjassa.

Harrastaja- ja ilves-sarjoihin ei saa osallistua henkilö, joka on aiemmin kilpaillut ranking-sarjoissa tai 

vastaavissa ulkomaisissa sarjoissa. SM-kilpailut muodostavat tähän poikkeuksen: SM-kilpailuihin voi 

osallistua ilman, että menettää osallistumisoikeuden harrastaja- ja ilves-sarjoihin.

Mahdollisesta poikkeusluvasta osallistua sarjoihin tulee lähettää liikesarjatuomarivaliokunnalle 

kirjallinen hakemus hyvissä ajoin ennen kilpailua.

Harrastajien freestyle-sarjassa käytetään samoja arvosteluperusteita kuin ranking-sarjoissa.



KILPAILUOIKEUS

Kilpailijoilla, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla on oltava voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi. 

Valmentajilla ja joukkueenjohtajilla tulee olla liiton toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle 

palautettuna ennen kilpailua.

Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva taekwondokilpailemisen 

kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.

SÄÄNNÖT

OTTELU

Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä 

määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt ja täydentävät määräykset löytyvät Suomen 

Taekwondoliiton nettisivujen materiaalit-osiosta.

LIIKESARJAT

Kilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 

liikesarjakilpailun sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Säännöt löytyvät Suomen Taekwondoliiton nettisivujen 

materiaalit-osiosta. Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.

AIKATAULU

OTTELU
Sunnuntai 16.04.2023

08:00 – 08:15 Mahd. tarkistuspunnitukset nimetyille (lasten sarjat, harrastajat) Mikäli harrastajasarjoissa

paino ylittyy voi siirtyä luokkaa ylemmäs, lähtökohtaisesti ottelija ilmoitetaan omaan apinosarjaan.

08:30 – 08:45 Tuomarikokous

08:45 – 09:00 Joukkueenjohtajien kokous

09:00 – 12:00 Ottelut, lasten sarjat / harrastajasarjat

12:30 – 12:45 Tarkistuspunnitukset (liigasarjat D1, C1, B1 ja R1) 

13:00 – 19:00 Ottelut, liigasarjat

12:00 – 12:45 Lounastauko

LIIKESARJAT
Sunnuntai 16.04.2023

08:00 – 08:30 Ilmoittautuminen

08:30 – 08:45 Tuomarikokous

08:45 – 09:00 Joukkueenjohtajien kokous 

09:00 – 19:00 Liikesarja kilpailut

12:00 – 12:45 Lounastauko

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Tarkempi aikataulu julkaistaan lähempänä kilpailua. 

ETÄPUNNITUSPAIKKA

Etäpunnituspaikkoja on mahdollista sopia ennakkoon ottamalla yhteyttä 12.04.2023 mennessä:

Ottelutuomarivalvojaan tpetjoi@gmail.com etäpunnitukset toteutetaan 15.04.2023 päivän aikana ja 

tulokset lähetetään 15-30min sisällä punnitusajan päätyttyä. Info.espootkd.academy@gmail.com

Etäpunnituspaikat löydät mm kilpailusivuilta: www.taekwondoacademy.fi/espoo-tkd-open

Lauantai 15.04.2023 klo 18.00 – 20.00 Punnitus kilpailupaikalla, mahdollinen kaikille haluaville! 

http://www.taekwondoacademy.fi/espoo-tkd-open


OTTELULISTAT

Ottelulistat ja tarkistuspunnituksiin arvottujen nimet julkaistaan kilpailupäivän aamuna.

RUOKAILU

Kisalounas ennakkoon tilattuna 10€/annos. Varaukset seuroittain 12.04.2023 mennessä

nettilomakkeella: https://www.taekwondoacademy.fi/espoo-tkd-open/

Lounaat laskutetaan seuroittain. BUFFET ja myymälä auki klo 09:00 – 18:00 (kisojen ajan),

MUUTA KILPAILUIHIN LIITTYVÄÄ

• Kilpailupaikalla ei saa käyttää ulkokenkiä. Kilpailupaikan sisääntuloaulasta löytyy kenkäparkki.

• Lämmittelypaikkana voi käyttää Espoonlahden liikuntahallin punttisali aluetta, käytäviä tai 

määrättyä aluetta

• Espoonlahden urheilupuisto on liikuntahallin vieressä

• Majoituksia löytyy alla olevan kartan mukaan tai internetistä kilpailupaikan ympäristöstä

Google maps LINKKI

LISÄTIETOA

OTTELUKILPAILUN JOHTAJA LIIKESARJAKILPAILUN JOHTAJA
Timo Jansson Kirsi Jansson
p. 040 545 1555 p. 050 321 7569
timo.jansson@tkjacademy.fi k.jansson@hotmail.com 

OTTELUTUOMARIVALVOJA LIIKESARJATUOMARIVALVOJA
Tommi Petjoi Tatu Iivanainen
044 9844 339 0400 519 531
tpetjoi@gmail.com tatu.iivanainen@taekwondo.fi 

https://www.taekwondoacademy.fi/espoo-tkd-open/

https://www.google.com/maps/place/Espoonlahden+liikuntahalli/@60.1466256,24.6634392,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x468df4b4389b6ab5:0x3c8a0a501e9717a1!8m2!3d60.1466229!4d24.6656279!16s%2Fg%2F1tdd8h87
https://www.taekwondoacademy.fi/espoo-tkd-open/


Tervetuloa!

Tere tulemast!

Laipni lūdzam!

Sveiki!

Welcome!

Välkommen!
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