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Ottelu ja Liikesarjat 
 

2021 
 

 
 



 
Aika:   Lauantai 30.10.2021 
 
Paikka:   Maaniitun koulu 
  Heikkiläntie 27  
  01900 Nurmijärvi    
 
Ilmoittautuminen: 
 
  Ilmoittautuminen ottelun kilpailusarjoihin tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen:  
  www.revelage.net  
  Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 23.10.2021. 

  Ilmoittautuminen liikesarjojen kilpailusarjoihin tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen:  
  www.tpss2021.eu 
  Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 23.10.2021. 

Liikesarjojen parit ja ryhmät, joissa on jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, 
ilmoitetaan sähköpostitse: tatu.iivanainen@taekwondo.fi  
 
Mahdolliset sarjan siirrot ja peruutukset on ilmoitettava määräpäivän jälkeen viipymättä 
kilpailunjohtajalle sähköpostilla tai puhelimitse. 

 
 
Kilpailusarjat:  
 
 
    
    
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

Ottelu Maksu 
Juniorisarjat (E1, D2, D1, C2, B2) 35,00 € 

Harrastaja- (H) ja Seniorisarjat (S30) 35,00 € 
Liigasarjat (C1, B1 ja R) 45,00 € 

  

Liikesarjat Maksu 
Ranking-sarjat 39,00 € 
Harrastesarjat 39,00 € 

Ilves-sarjat 39,00 € 
Useampaan harrastaja- ja/tai ilves-sarjaan 

osallistuminen 
50,00 € 

  

http://www.revelage.net/
http://www.tpss.eu/
mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi


ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset 
peruutusehdot: www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot  

   
 
   

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


  OTTELU  
   
  Sarjat käydään cup-systeemillä. 
 

Alaikäisten on tehtävä ilmoitus sarjavaihdosta. Ilmoituslomake löytyy liiton sivuilta: 
www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/kilpailu  

 

 
 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 
Lasten harrastesarjat 

E1-juniorit 6-8 v. 
2013 – 2015 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

-23,-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46  
Tytöt ja pojat samassa sarjassa.  

Ilmoittautuminen erikseen, sarjat yhdistetään 
myöhemmin. 

D2-juniorit 9-11 v. 
2010 - 2012 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt/pojat: -30, -35, -40, -45, -50, +50 

C2-juniorit 12-14 v. 
2007 - 2009 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58 
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62 

Harrastesarjat 
B2-juniorit 15-17 v. 

2004 - 2006 
2 x 2 min 

Tauko 30 sek 
Tytöt: -44, -49, -55, -63 +63 
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73  

Harrastajat (H) +17 v. 
2003 tai aik. 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

 
Naiset: -49, -57, -67, +67 
Miehet: -58, -68, -80, +80 Seniorit (S30) +30 v. 

1991 tai aik 
2 x 2 min 

Tauko 30 sek 

Liigasarjat 
Pre-kadetit (D1) 9-11 v. 

2010 - 2012 
2 x 1,5 min 

Tauko 30 sek 
Tytöt/pojat: -26, -30, -37, -43, -50, +50 

Kadetit (C1) 
 

12-14 v. 
2007 - 2009 

3 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -29, -37, -44, -51, -59, +59 
Pojat: -33, -41, -49, -57, -65, +65 

Juniorit (B1) 15-17 v. 
2004 - 2006 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63 
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73 

Seniorit (R) +17 v. 
2003 tai aik. 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Naiset: -49, -57, -67, +67 
Miehet: -58, -68, -80, +80 

  

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


LIIKESARJAT 
 
Rankingsarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, 
kuinka monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden aikana.  
 
Harrastajien pari- ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jos 
parisarjoissa parit ovat eri vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan. Jos 
pari/ryhmäsarjaan osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, tulee heidät 
ilmoittaa sähköpostitse: tatu.iivanainen@taekwondo.fi 

 
Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää 
sarjoja. Sarjojen yhdistämisen tulisi ensisijaisesti koskea vyöarvorajoja, toissijaisesti vasta 
sukupuolirajoja. Jos vyöarvoja yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman vyöarvon 
mukaisesta valikosta. 

 
Esitettävät liikesarjat: 

Rankingsarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä.  
 
Jos sarjassa on kilpailijoita/pareja/ryhmiä 11 tai enemmän, aloitetaan kilpailu 
alkukierrokselta, josta puolet (pyöristettynä ylöspäin) jatkaa semifinaalikierrokselle. Jos 
kilpailijoita/ pareja/ryhmiä on 6-10, aloitetaan kilpailu semifinaalikierrokselta, josta 5 parasta 
jatkaa finaalikierrokselle. Jos kilpailijoita/pareja/ ryhmiä on 5 tai vähemmän, aloitetaan 
kilpailu suoraan finaalikierrokselta. Jokaisella kierroksella suoritetaan kaksi liikesarjaa. Free-
style-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat/parit suorittavat yhden liikesarjan  
 
Harrastaja- ja ilves-sarjoissa 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. Mahdollisesta 
poikkeusluvasta osallistua sarjoihin tulee lähettää liikesarjatuomarivaliokunnalle kirjallinen 
hakemus hyvissä ajoin ennen kilpailua.  



 Sarja Ikä/Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko   
Ranking-sarjat   

Kadetit 12-14 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, 
Keumgang 

  

Juniorit 15-17 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback 

  

Alle 30 18-30 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin 

  

Alle 40 31-40 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin 

  

Yli 40 41 v. + Naiset ja miehet omissa sarjoissaan Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon, Hansu 

  

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

  

Parit alle 30 18-30 v. Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin 

  

Parit yli 30 31 v. + Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin, Jitae, Chonkwon 

  

Ryhmät alle 17 12-17v. Kolme (3) miestä tai kolme (3) naista. 
Miehet ja naiset samassa sarjassa.  

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback  

  

Ryhmät alle 30 18-30 v. 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 v. + Kolme (3) miestä tai kolme (3) naista. 
Miehet ja naiset samassa sarjassa.  

Taegeuk 8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin, Jitae, Chonkwon 

  

Freestyle 12 v. + Naiset ja miehet omissa sarjoissaan Oma esitys   
Freestyle parit 12 v. + Naiset ja miehet omissa sarjoissaan Oma esitys   

Harrastajasarjat   
Keltavöiset 8.-7. kup Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 1-4 Jang    

Vihreävöiset 6.-5. kup Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 2-6 Jang    
Sinivöiset 4.-3. kup Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 4-8 Jang, Koryo   

Puna- ja mustavöiset 2. kup-2. dan Miehet ja naiset omissa sarjoissaan Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback 

Parisarja, alempivöiset 8.-5. kup Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 2-6 Jang  
Parisarja, ylempivöiset 4. kup-2. dan Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 5-8 Jang, Koryo 

Ryhmäsarjat 8. kup-9. dan Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 4-8 Jang, Koryo  
Diesel-sarja +30v. 8. kup-2. dan Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taeback 
Freestyle-harrastajat  

(ei ikärajaa) 
8. kup-2.dan Miehet ja naiset samassa sarjassa Oma esitys 

Ilvessarjat 0-13v. 
Keltavöiset 8.-7. kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa  Taegeuk 1 – 4 Jang  

Vihreävöiset 6.-5. kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa  Taegeuk 2 – 6 Jang  
Sinivöiset 4.-3. kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 4 – 8 Jang, Koryo 

Puna- ja mustavöiset 2. kup-2. poom Tytöt ja pojat samassa sarjassa  Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback 

Parisarja 8. kup-2. poom Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 2 – 6 Jang 
  



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:  Perjantai 

19.00–20.00  Punnitusmahdollisuus kaikille kilpailupaikalla 
 
Lauantai 
07.30-08.00  Punnitusmahdollisuus kaikille 
08.00-08.30 Tuomarien kokous (ottelu ja liikesarjat) 
08.45-09.00 Joukkueenjohtajien kokous (ottelu ja liikesarjat) 
09.15-12.00 Ottelut (E, D, C2, B2, H ja S) 

Liikesarjat 
11.00-12.00 Punnitus (C1, B1 ja R1) 
12.00-13.00 Lounastauko 
13.00-18.00 Ottelut (C1, B1 ja R1) 

Liikesarjat 
 

  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
 
Turvallisuusohjeet: 
  Kilpailunjärjestäjä tekee parhaansa luodakseen koronaturvallisen tapahtuman. Jokaisen 
  kilpailuun osallistuvan on tutustuttava kilpailun nettisivujen turvallisuusohjeet-osioon:  
  www.taekwondonurmijarvi.fi/nurtzi-open/turvallisuusohjeet    
  Sivulle päivitetään ajantasaisten rajoitusten ja viranomaisohjeiden mukainen   
  toimintaohje kilpailupäivälle. 
 
 
Salimajoitus: Mikäli haluat varata salimajoituksen (Taekwondo Nurmijärven Sali, Kievarintie 14 05200 

Rajamäki, 10 km kisapaikalta) ota yhteyttä kilpailunjohtajaan. Salimajoitus 10€/hlö. Maksu 
käteisellä paikan päällä seuroittain. 
 

 
Ruokailu: Kisalounas ennakkoon tilattuna 9€/annos. Varaukset seuroittain 23.10.2021 mennessä 

nettilomakkeella: www.taekwondonurmijarvi.fi/nurtzi-open/kisalounas  
Lounaat laskutetaan seuroittain. 

 

http://www.taekwondonurmijarvi.fi/nurtzi-open/turvallisuusohjeet
http://www.taekwondonurmijarvi.fi/nurtzi-open/kisalounas


 
Lisätietoja: Kilpailunjohtaja  
  Laura Ojanen 
  p.040 517 8662 
  laura.h.ojanen@gmail.com 
 
  Ottelun tuomarivalvoja  Liikesarjojen tuomarivalvoja 
  Ari Lindroos   Ilkka Säynäjoki 
  p.040 74 241 49   p.040 5570 235  
  ari.lindroos@aloy.fi   ilkka.saynajoki@canon.fi  
 
 
 
 

www.taekwondonurmijarvi.fi/nurtzi-open 
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