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1. VELVOITTAVUUS (WT Art. 2)
Suomen Taekwondoliiton otteluvaliokunta ja ottelutuomarivaliokunta on laatinut seuraavat
määräykset ja tulkintaohjeet, joita on ottelusääntöjen ohella noudatettava, vaikka ne olisivatkin
ristiriidassa World Taekwondo:n (lyhenne WT) sääntökirjan kanssa. Nämä tulkinnat ja ohjeet
ovat voimassa vain Suomessa järjestettävissä kansallisissa kilpailuissa, ellei asianomaisessa
kohdassa toisin lausuta tai asianomaisen kilpailun tuomarivalvoja toisin määrää. Suomessa
WT:n ja World Taekwondo Europe:n (lyhenne WTE) luvalla järjestettävissä kansainvälisissä
arvokilpailuissa noudatetaan WT:n sääntöjä kääntämättöminä kaikilta osin sellaisenaan.

2. KILPAILIJAN OSANOTTO-OIKEUDEN TARKASTAMINEN (WT Art. 4)
Kelpoisuus kilpailla
• Suomessa järjestettävien kilpailuiden suomalaisten osanottajien tulee olla Suomen
Taekwondoliiton jäsenseuran jäseniä (vast.)
• liiton jäsenseuran kilpailuun ilmoittamia
Kilpailijoita ilmoittavan jäsenseuran edustajan on varmistettava, että kaikilla ilmoitetuilla
kilpailijoilla on:
• liiton kilpailulisenssi (vast.)
• taekwondokilpailuissa voimassa oleva vakuutus
• alle 18-vuotiailla osanottajilla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta

3. SM-ARVO JA KILPAILUOIKEUS SM-KILPAILUSSA
SM-kilpailut voidaan käydä sarjoissa R Yleinen (17+-vuotiaat), B1 Nuoret (15-17-vuotiaat, C1
Kadetit (12-14-vuotiaat), U21 (16-20-vuotiaat), Seniorit (30+-vuotiaat) ja Opiskelijat.
Ollakseen SM-arvoinen, sarjassa tulee olla vähintään yksi osanottaja. Yleiset, nuorten ja
kadettien SM-kilpailut käydään WT:n normaaleilla painoluokilla. Opiskelija-SM-, U21 SM- ja
Seniorien SM-kilpailut käydään WT:n olympiapainoluokilla. Samoissa kilpailuissa voidaan
otella myös muilla sarjoilla ja painoluokilla, mutta näillä sarjoilla ja painoluokilla ei voi olla SMarvoa.
Urheilijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänen tulee olla asunut Suomessa vähintään
viimeiset 12 kuukautta. Lisäksi urheilijan tulee olla Suomen Taekwondoliiton alaisen seuran
jäsen ja hänellä tulee olla voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi (liiton hallituksen
päätös 21.5.2015).

4. KILPAILUJÄRJESTELMÄT
Kilpailut käydään Suomen Taekwondoliiton vahvistamalla cup- tai lohkokaaviojärjestelmällä.
Otteluliigan kilpailut käydään cup-järjestelmällä, jossa semifinaaleissa hävinneiden kesken
käydään pronssiottelu. Liigasarjojen kaaviot arvotaan ilman jyvitystä eli seedausta.
SM-kilpailut käydään cup-järjestelmällä. Kaaviot arvotaan käyttämällä jyvitystä eli seedausta
kuluvan kauden liigapisteiden mukaan. Mikäli yhtään kilpailua ole käyty, niin liigapisteet
määrittyvät edellisen vuoden lopputilanteen mukaan. Cup-kaavion luonnissa käytetään
arvontaa siten, että neljä eniten liigapisteitä omaavaa kilpailijaa sijoitetaan erilleen toisistaan
(1/4, 2/3) ja loput kilpailijat arvotaan kaavioon. Kilpailjan pisteet huomioidaan
olympiapainoluokkaa vastaavaan kilpailusarjaan. (Esimerkiksi miesten olympiapainoluokassa
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-80 kg kertyneet pisteet huomioidaan sekä -74 kg ja -80 kg kilpailusarjoihin.)
Ilves- ja harrastajasarjat käydään kilpailujärjestäjän valinnan mukaan cup- tai lohkokaaviolla.
Kaaviovalinnasta tulee ilmoittaa kilpailukutsussa. Ilves- ja harrastajasarjoissa kaikki kilpailijat
arvotaan cup-kaavioon ilman painotusta. Lohkokaaviota käytettäessä kilpailunjärjestäjällä on
oikeus käydä cupkaaviolla ne sarjat, joissa on yli viisi (5) osanottajaa.

5. PUNNITUS KAHTEEN SARJAAN
Kilpailija voi osallistua korkeintaan kahteen sarjaan (ikä- tai painoluokkaan) samassa
kilpailussa kohdan 16.1 mukaisesti.
Mikäli kilpailija on ilmoittautunut useampaan kuin yhteen kilpailusarjaan, on hänellä sääntöjen
sallimat punnituskerrat jokaisessa sarjassa, johon hän on ilmoittautunut. Kilpailijan on
ensimmäistä kertaa punnitukseen tullessaan ilmoitettava se sarja, jonka punnitukseen hän
osallistuu. Toisen sarjan punnitukseen kilpailija saa osallistua vasta, kun ensimmäisen sarjan
punnitustulos on hänen osaltaan hyväksytty tai hylätty.
Kilpailijan asuste punnituksessa on vapaa, poikkeuksena SM-kisat, jossa noudatetaan WT:n
sääntöjen Artiklan 9.3 kohtaa. Alle 18-vuotiaat punnitaan vähintään alusvaatteillaan, mistä
sallitaan 100 gramman kompensaatio.
Esimerkki: Kilpailija on ilmoittautunut sarjoihin +62 kg ja –62 kg. Punnitukseen tullessaan hän
ilmoittaa osallistuvansa –62 kg –sarjan punnitukseen. Mikäli hänen painonsa ei täytä –62 kg –
sarjan painoluokkavaatimuksia, ei häntä saa punnita/hyväksyä sarjaan +62 kg ennen kuin hän
on toisessa punnituksessa läpäissyt sarjan –62 kg painovaatimuksen tai hänet on
ylipainoisena hylätty sarjaan –62 kg.

6. MAINOKSET
Kilpailudobokissa ja muissa varusteissa saa olla vain Suomen Taekwondoliiton erikseen
hyväksytyn kokoisia mainoksia hyväksytyissä kohdissa dobokia. Mainoksista annetut ohjeet
ovat nähtävillä Suomen Taekwondoliiton internet-sivuilla ja urheilijasopimuksessa.
Kansainvälisissä kilpailuissa tästä annetaan tarvittaessa erikseen kilpailukohtaiset ohjeet.

7. PROTESTI
Ottelualueilla, joilla on videotarkistus/tuomaritarkistus käytössä, ei voi tehdä protestia.
Niillä alueilla, joilla ei ole videotarkistus käytössä, protestimaksun suuruus on 100 euroa.
Protestimaksu palautetaan, mikäli protesti menee läpi.

8. KILPAILUKUTSU
Kilpailukutsussa on mainittava ottelusääntöjen luvun 2 mukainen soveltuvuus yksiselitteisesti.
Suositeltavaa on ilmoittaa sovellettavat säännöt kilpailukutsussa seuraavalla tavalla:
”Kilpailusäännöt: Kilpailuissa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen
Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun
tuomarivalvojalta.”
Ja englanniksi: Competition rules: World Taekwondo Competition Rules and
Interpretation.
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Explanation: WT competition rules as implemented in Finland.
For further information regarding the competition rules, please contact the
referee coordinator of the competition.

9. TUOMARIN OSALLISTUMINEN MUIHIN TEHTÄVIIN
Tuomari voi toimia samassa kilpailussa kilpailijana tai valmentajana, mutta ei omassa
painoluokassaan. Harkintavalta tuomarin osallistumisessa muihin tehtäviin on kilpailujen
tuomarivalvojalla.

10. ILVES-SARJOJA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET
10.1 Velvoittavuus
Ilvessarjoja ovat E1-, D2- ja C2-sarjat
10.2 Otteluaika
Ilves-sarjoissa otellaan kaksi puolentoista minuutin mittaista erää (2 x 1,5 min). Jos ottelun
kokonaispisteet ovat varsinaisten erien jälkeen tasan, käydään lisäerä ”Golden round” ja
ratkaistaan voittaja normaalisääntöjen mukaisesti.
10.3 Kielletyt suoritukset ja rangaistukset
Ilves-sarjoissa, joissa pää ei ole sallittua osuma-aluetta, toimitaan pääosumassa seuraavasti:
Mikäli ottelijan taktiikka on toistuvasti ”läheltä piti” ja teko todetaan tahalliseksi tai toistuvaksi,
voidaan ottelijalle tuomita gam-jeom päähän kohdennetusta potkusta, vaikka potku ei
osuisikaan.
(i) Tahaton kevyt osuma päähän
Mikäli ottelijan jalka tai käsi osuu päähän, mutta osuman saanut ottelija on viimeistään 60
sekunnissa valmis jatkamaan ottelua ja osuma on keskustuomarin arvion mukaan tahaton ja
vaikutuksiltaan lievä, annetaan osuman tehneelle ottelijalle yhden pisteen arvoinen varoitus
(gam-jeom). Tuomio annetaan tämän kohdan mukaisesti sekä suorasta osumasta että silloin,
kun osuma kimpoaa panssarin kautta. Toistuvasta rikkeestä määrätään rangaistus kohdan (ii)
mukaisesti.
(ii) Osuma päähän
Mikäli keskustuomari ei arvionsa mukaan voi tuomita tilannetta kohdan (i) mukaisesti,
annetaan osuman tehneelle ottelijalle gam-jeom ja hänet tuomitaan välittömästi hävinneeksi.
(iii) Luvunlasku pääosumasta
Päähän osuneesta potkusta ei lasketa lukua. Tuomio julistetaan kohdissa (i-ii) mainitulla
tavalla.
10.4 Tyrmäystilanteet
Mikäli ottelija ottaa vastaan niin voimakkaan sääntöjen mukaisen osuman, että joutuu
haukkomaan henkeään tai hänen tilansa on muutoin rinnastettavissa ottelusääntöjen luvussa
17 mainittuun, ei ottelijalle lasketa lukua, vaan annetaan yhden (1) minuutin toipumisaika.
Mikäli osuman vastaanottanut ottelija ei ole minuutin toipumisajan jälkeen kykenevä
jatkamaan ottelua, tuomitaan hänet hävinneeksi keskustuomarin päätöksellä (RSC).
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11. D1- ja C1-SARJOJA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET
11.1 Pääkontakti
Pääkontakti on sallittu. Ottelija ei kuitenkaan saa pyrkiä tyrmäämään toista ottelijaa päähän
suuntautuneella potkulla.
Ottelusääntöjen luvun 18 mukaisessa tilanteessa, jossa luvunlasku aiheutuu päähän
osuneesta potkusta, kontaktin tehnyt ottelija tuomitaan hävinneeksi, mikäli osuman saanut
ottelija ei ole keskustuomarin arvion mukaan kykenevä jatkamaan ottelua tuomarin laskettua
kahdeksaan. Keskustuomarin on annettava gam-jeom tyrmäyksen aiheuttaneelle ottelijalle.
Jos luvunlasku on aiheutunut päähän osuneesta potkusta, jonka vaikutukset keskustuomari
arvioi osuman saaneen ottelijan terveyden tai turvallisuuden kannalta lieviksi eikä ottelija ole
valmis jatkamaan ottelua tuomarin laskettua kahdeksaan, tulee tuomarin erikseen kysyä
ottelijan halukkuus jatkamiseen. Mikäli hän ei halua jatkaa ottelua, tuomitaan osuman saanut
ottelija hävinneeksi (RSC).
Jos päähän osunut potku on keskustuomarin arvion mukaan ottelijoiden ja ottelun taso
huomioiden liian voimakas, tulee siitä antaa gam-jeom ja hylätä pisteet.

11.2 Kilpailutauko
Kilpailun tuomarivalvoja päättää, määrätäänkö ottelijalle 60 päivän ottelutauko ottelun
keskeytyessä vakavaan loukkaantumiseen WT ottelusääntöjen mukaisesti. Ennen päätöstään
tuomarivalvojan pitää kuulla ottelun keskustuomaria ja kilpailijan valmentajaa sekä tarpeen
mukaan kilpailun lääkäriä. Päätös ottelukiellosta pitää tehdä välittömästi ottelun päättymisen
jälkeen.
Ottelutauko määrätään tilanteissa, joissa kilpailijan terveyden katsotaan olevan vaarassa,
esim. kun ottelija on sekava päähän osuneen kovan kontaktin johdosta. Jos ottelukieltoa ei
määrätä, voi ottelija jatkaa kilpailemista samassa turnauksessa.

12. OTTELULIIGAN SÄÄNNÖT
Liigasarjat
Liigasarjoja ovat D1- (pre-kadetit), C1- (kadetit), B1- (nuoret) ja R1-sarjat (aikuiset).
D1- ja C1-liigasarjat käytään Suomen taekwondoliiton hyväksymillä painoluokilla ja B1- ja R1liigasarjat käydään olympiapainoluokilla. Yhteenveto sarjoista asiakirjan lopussa.

Kilpailujärjestelmä
Katso kohta 4.

Säännöt
Otteluliigassa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia WT:n ottelusääntöjä sekä Suomen
Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on lisenssin lunastaneilla urheilijoilla. Poikkeuksena ovat ulkomaalaiset
osallistujat (ei liiton jäsenseurojen jäsenet), joilta ei vaadita lisenssiä.
Ulkomailta tulevien osallistujien on edustettava liigassa oman maansa kotiseuraa.
D1-sarjoissa ottelevat voivat otella liigakauden aikana samaan aikaan myös C1-sarjassa.
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H- ja S-sarjoissa ottelevat eivät voi samaan aikaan otella R1- ja B1-sarjoissa. Kuitenkin E1,
C2-, B2-, H- ja S30-sarjoissa ottelevilla on mahdollisuus kokeilla osallistumista liigasarjaan
yhden kilpailun verran ja palata takaisin harrastesarjojen puolelle ilman karenssia. Toisesta
osallistumisesta liigasarjaan alkaa kaksi vuotta kestävä karenssi, jonka aikana ottelija ei voi
osallistua harrastesarjoihin. Karenssin laiminlyöminen johtaa kahden kilpailun mittaiseen
kilpailukieltoon.
Urheilija voi osallistua liigaosakilpailussa korkeintaan kahteen liigasarjaan.
Liigapisteiden määräytyminen
1. sija 7 p, 2. Sija 5 p, 3. Sija 3 p.
Liigapisteet ovat painoluokkakohtaisia.
Liigaosakilpailun pisteet määräytyvät sijoitusten mukaan, vaikka kilpailussa olisi ollut mukana
ulkomaalaisia.
Kunkin liigakauden alussa edellisen kauden pisteet nollataan.
Urheilija voi halutessaan maksaa yksittäisen liigaosakilpailun kilpailumaksun ollessaan yksin
sarjassaan. Tällöin hän on oikeutettu saamaan liigapisteet kyseisestä kilpailusta ja sarjasta.
Liigavoittajan määräytyminen
1) Eniten pisteitä
2) Tasapisteissä olevien urheilijoiden keskinäiset voitot ratkaisevat
3) Jos keskinäiset voitot menevät tasan, ratkaisee ottelijoiden viimeisin kohtaaminen
4) Jos ottelijat eivät ole kohdanneet kauden aikana, ratkaistaan paremmuus ensimmäisen
osakilpailun (tai ensimmäisen osakilpailun, johon vähintään yksi kilpailijoista on ottanut
osaa) sijoitusten perusteella.
Otteluliigassa palkitaan kolme eniten pisteitä sarjassaan saavuttanutta urheilijaa ja eniten
pisteitä kerännyt kotimainen seura.
Jos kilpailija vaihtaa seuraa kesken kauden, ennen seuravaihtoa kerätyt pisteet säilyvät
vanhalla seuralla.

13. LOHKOKILPAILU
13.1 Osallistujat
Vain paikalle saapuneet kilpailijat ovat mukana lohkossa, muut ilmoittautuneet poistetaan.
13.2 Lohkon pisteytys
Kaikki samassa lohkossa olevat kilpailijat ottelevat kerran toisiaan vastaan. Ottelun voittaja
saa yhden (1) lohkopisteen ja häviäjä nolla (0) lohkopistettä.
13.3 Sijoitusten ratkaiseminen lohkossa
(i)
Lohkon voittaja on se kilpailija, jolla on eniten lohkopisteitä, kun kaikki lohkon ottelut
on käyty. Muut sijat ratkeavat samalla tavalla.
(ii)
Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on lohkon päättyessä yhtä paljon
lohkopisteitä, ratkaistaan heidän keskinäinen sijoituksensa piste-erojen perusteella
siten, että suurimman piste-eron saavuttanut kilpailija sijoittuu korkeimmalle ja
suurimman negatiivisen piste-eron saavuttanut kilpailija matalimmalle.

(8 / 15)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Jos kohtien (ii) perusteella ei saada kaikkien kilpailijoiden sijoituksia selville,
ratkaistaan jäljellä olevien keskinäinen sijoitus otteluissa saavutettujen pisteiden
perusteella siten, että korkeimmalle sijoittuu se, joka on saavuttanut eniten pisteitä.
Jos kohdan (iii) perusteella ei saada kilpailijoiden keskinäistä järjestystä selville ja
ratkaisemattomia sijoituksia on vain kaksi, ratkaistaan kilpailijoiden keskinäinen
sijoitus sen perusteella, kumpi voitti kilpailijoiden keskinäisen ottelun.
Jos kohdan (iv) perusteella ei saada kilpailijoiden keskinäistä sijoitusta selville tai
kohtaa (iv) ei voida soveltaa, koska sijoitukseltaan ratkaisemattomia kilpailijoita on
jäljellä enemmän kuin kaksi, ratkaistaan kilpailijoiden keskinäinen sijoitus sillä
perusteella, kuka heistä keräsi vähiten rangaistuksia.
Jos kohdan (v) perusteella ei saada kilpailijoiden keskinäistä järjestystä selville,
kilpailijat ottelevat kerran (1) toisiaan vastaan Golden Point -erät, joiden voittojen
perusteella määritellään kilpailijoiden keskinäinen järjestys. Tarvittaessa käydään
useampi ottelukierros.
Jos lohkoja on yksi, on selvitettävä ensimmäinen, toinen ja kolmas sija. Jos lohkoja on
kaksi, on selvitettävä ensimmäinen ja toinen sija. Loput kilpailijat voivat olla samoilla
sijoituksilla.

13.4 Piste-erot
(i) Ottelun piste-eroksi merkitään ne pisteet, jotka kilpailijoilla on ottelun päättyessä, vaikka
ottelun voittajalla olisi vähemmän pisteitä kuin häviäjällä. Piste-ero saadaan vähentämällä
kilpailijan vastustajilleen antamat pisteet kilpailijan saavuttamista pisteistä.

13.5 Lohkojen nimeäminen
Jos lohkoja on yksi, se nimetään lohko A:ksi. Jos lohkoja on kaksi, ne nimetään A:ksi ja B:ksi.

13.6 Lohkojen muodostaminen
(i)
Jos kilpailijoita on 2, ei heistä muodosteta lohkoa, vaan kilpailijat ottelevat suoraan
finaaliottelun, jonka voittaja voittaa sarjan.
(ii)
Jos kilpailijoita on 3-5, muodostetaan heistä yksi (1) lohko, jossa kaikki ottelevan
kerran (1) toisiaan vastaan. Sijoitukset määräytyvät lohkon sijoitusten mukaan.
(iii)
Jos kilpailijoita on 6-8, muodostetaan heistä kaksi (2) lohkoa, joiden sisällä kaikki
ottelevat kerran toisiaan vastaan. Lohkon A voittaja ottelee lohkon B toiseksi
sijoittunutta vastaan ja lohkon B voittaja ottelee lohkon A toiseksi sijoittunutta vastaan.
Näiden otteluiden häviäjät sijoittuvat sarjassa kolmansiksi. Otteluiden voittajat ottelevat
keskenään finaaliottelun, jonka voittaja voittaa sarjan ja häviäjä sijoittuu toiseksi.
(iv)
Jos kilpailijoita on 9-15, muodostetaan heistä kaksi (2) lohkoa, joissa kummassakin on
neljä (4) kilpailijaa. Kilpailijat karsitaan lohkoihin tavallisella cup-järjestelmällä, jossa
käydään niin monta ottelua, että vain kahdeksan (8) kilpailijaa on jäljellä. Suoraan
lohkoihin pääsee yksi (1) kilpailija, jos kilpailijoita on 15, kaksi (2) kilpailijaa, jos
kilpailijoita on 14 ja niin edelleen. Suoraan lohkoihin pääsevät liigapisteissä
korkeimmilla sijoituksilla olevat. Mikäli sarjassa ei ole käytössä liigapistejärjestelmää
tai osa kilpailijoista on tasapisteissä liigapisteissä, suoraan lohkoihin pääsijät
arvotaan. Lohkon A voittaja ottelee lohkon B toiseksi sijoittunutta vastaan ja lohkon B
voittaja ottelee lohkon A toiseksi sijoittunutta vastaan. Näiden otteluiden häviäjät
sijoittuvat sarjassa kolmansiksi. Otteluiden voittajat ottelevat keskenään finaaliottelun,
jonka voittaja voittaa sarjan ja häviäjä sijoittuu toiseksi.
(v)
Jos kilpailijoita on 16 tai enemmän, muodostetaan heistä kaksi (2) lohkoa, joissa
kummassakin on neljä (4) kilpailijaa. Kilpailijat karsitaan lohkoihin tavallisella
cupjärjestelmällä, jossa käydään niin monta ottelua, että vain kahdeksan (8) kilpailijaa
on jäljellä. Jos on tarvetta käydä useampi kierros, suoraan toisella kierrokselle
pääsevät liigapisteissä korkeimmilla sijoituksilla olevat. Mikäli sarjassa ei ole käytössä
liigapistejärjestelmää tai osa kilpailijoista on tasapisteissä liigapisteissä, suoraan
toiselle kierrokselle pääsijät arvotaan. Lohkon A voittaja ottelee lohkon B toiseksi
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(vi)

(vii)

sijoittunutta vastaan ja lohkon B voittaja ottelee lohkon A toiseksi sijoittunutta vastaan.
Näiden otteluiden häviäjät sijoittuvat sarjassa kolmansiksi. Otteluiden voittajat
ottelevat keskenään finaaliottelun, jonka voittaja voittaa sarjan ja häviäjä sijoittuu
toiseksi.
Jos kilpailijoita sijoitetaan lohkoihin liigapisteiden perusteella, liigapisteissä
ensimmäisenä ja neljäntenä olevat sijoitetaan lohkoon A, toisena ja kolmantena olevat
lohkoon B. Loput kilpailijat arvotaan lohkoihin.
Jos kilpailijoita karsitaan lohkoihin cup-järjestelmällä, vastakkain asetetaan
liigapisteissä korkeimmalla ja matalimmalla oleva, samoin toiseksi korkeimmalla oleva
ja toiseksi matalimmalla oleva ja niin edelleen. Jos sarjassa ei ole käytössä
liigapistejärjestelmää tai osa kilpailijoista on tasapisteissä liigapisteissä, kilpailijat
arvotaan otteluihin.

13.7 Ottelusta myöhästyminen
Mikäli toinen kilpailijoista ei ilmaannu otteluun, julistetaan paikalla oleva ottelusääntöjen
kohdan 16.6 mukaisesti voittajaksi ja hän saa pisteen. Mikäli kumpikaan kilpailija ei saavu
paikalle, kumpikaan heistä ei saa pisteitä.
Ottelusta myöhästyminen sulkee kilpailijan jatkosta. Jos kilpailija ei saavu paikalle ajoissa tai
ilmoittaa jättävänsä ottelun väliin, tulkitaan hänen luopuneen kilpailusta.
13.8 Tyrmäys
(i)
Jos kilpailija tyrmätään pääkontaktilla tai siihen verrattavalla kielletyllä suorituksella,
ottelusääntöjen kohdan 18 mukaisesti hänen ei anneta jatkaa kilpailua. Kilpailijaa ei
kuitenkaan poisteta lohkosta.
(ii)
Jos kilpailija tyrmätään jollakin muulla kuin pääkontaktilla, hän saa jatkaa kilpailua.
13.9 Loukkaantuminen ja luovutus
Jos ottelija joutuu keskeyttämään ottelun tai tuomari keskeyttää ottelun loukkaantumisen
vuoksi, kilpailija saa jatkaa kilpailua. Ottelun voittaja määräytyy ottelusääntöjen luvun 19
mukaisesti. Jos kilpailija tai hänen valmentajansa luovuttaa ottelun, kilpailija saa jatkaa
kilpailua.

13.10

Kilpailusta luopuminen
Jos kilpailija ei ole kykenevä jatkamaan kilpailua loukkaantumisen tai jonkin muun syyn
vuoksi, tulee hänen joukkueenjohtajansa ilmoittaa asiasta kilpailun johdolle mahdollisimman
pian. Jos kilpailija on luopunut kilpailusta, kaikki muut kilpailijat, joita vastaan hänellä olisi vielä
ollut ottelu, voittavat ottelunsa automaattisesti. Kilpailun johdon on ilmoitettava tällä tavoin
peruuntuneista otteluista mahdollisimman pian tiedon saatuaan.

14. VIDEOTARKISTUS/TUOMARITARKISTUS
Jos videotarkistuslaitteistoa ei ole käytettävissä, voidaan Suomessa käytävissä kilpailuissa
käyttää tuomaritarkistusta:
Keskustuomari kokoaa pistetuomarit luokseen. Keskustuomari selostaa tarkastuspyynnön
pistetuomareille. Tämän jälkeen asiasta äänestetään suullisesti. Kullakin tuomarilla on
käytettävissään yksi ääni. Äänestyksen päättyessä tasan keskustuomarin ääni ratkaisee.
Mikäli kilpailunjärjestäjällä on käytössään videotarkistuslaitteisto, silloin noudatetaan WT:n
sääntöjen artiklaa 21 Instant Video Replay.
Kilpailunjärjestäjillä on lisäksi mahdollisuus käyttää video/tuomaritarkistusta vain osassa
sarjoja, esim. aikataulutusten vuoksi.
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15. POIKKEUKSET WT:N SÄÄNTÖKIRJAAN SUOMESSA KÄYTÄVISSÄ KILPAILUISSA
Seuraavat kohdat WT:n sääntökirjasta eroavat Suomessa käytävissä ottelukilpailuissa.
• WT Artikla 3.1.1. ja 3.1.2. Suomessa turva-alue voi olla 1m tai jopa puuttua kokonaan, jos
tila tai palamattojen määrä ei mahdollista.
• WT Artikla 4.3. Kilpailija voidaan milloin tahansa alistaa Suomen Antidopingtoimikunnan
järjestämään dopingtestiin sen tutkimiseksi, onko kilpailija käyttänyt kiellettyjä lääke- tai
muita aineita. Testistä kieltäytyvää kohdellaan niin kuin tulos olisi positiivinen.
Mahdollisista seuraamuksista kilpailijalle päätetään Liiton kurinpitosääntöjen perusteella
erikseen.Tarttuvia tauteja sairastavien ei tule kilpailla, koska kamppailulajeissa iho-, sylkitai verikontakti vastustajaan on mahdollinen.
• WT Artikla 7.1 Erätaukoja voidaan tuomarivalvojan päätöksellä lyhentää kuitenkin siten,
että tauko on vähintään 30 sekunttia.
• WT Artikla 9.1. Punnitus voidaan järjestää myös kilpailupäivänä tai enintään kahta päivää
ennen kilpailupäivää. Kilpailijan on otettava uusintapunnitus hylätyn ensimmäisen
punnituksen jälkeen saman punnitusajankohdan aikana.
• WT Artikla 9.2 Satunnaispunnitus on käytössä otteluliigassa ja SM-kilpailuissa ja se on
mahdollinen tuomarivalvojan päätöksellä myös muissa sarjoissa. Kilpailijoiden on oltava
kilpailupaikalla ilmoitettuun aikaan tai vähintään yksi tunti ennen kilpailun alkua valmiina
satunnaispunnitukseen. Satunnaispunnitus on suoritettava ennen kilpailun alkua.
• WT Artikla 9.2.1 Satunnaispunnituksen järjestämisestä on tiedotettava kilpailukutsussa
(suositus) tai viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä. Satunnaispunnitukseen
määrättävät urheilijat on valittava manuaalisesti tai tietokoneavusteisesti arvalla ennen
satunnaispunnitusten aloittamista. Kilpailun tuomarivalvoja päättää
satunnaispunnitukseen määrättävien ottelijoiden lukumäärän (suositus 20%).
• WT Artikla 9.5. Identtisen testivaa'an puuttuessa voidaan tuomarivalvojan päätöksellä
pitää testipunnitus ennen virallisen punnitusajan aloittamisesta tai vaihtoehtoisesti
urheilijoille annetaan mahdollisuus tarkistaa painonsa ennen varsinaisia punnitusyrityksiä
(urheilijan tulee tällöin ilmoittaa punnitsijalle, että kyseessä on testipunnitus).
• WT Artikla 10.1. Suomessa ei tarvitse kuuluttaa.
• WT Artikla 15. Suomessa ei käytetä etevämmyys-kortteja, päätös tehdään
tuomariäänestyksellä.
• WT Artikla 20. Suomessa tuomarivalvoja hoitaa teknisen delegaatin tehtävät
• WT Artikla 20 tulkinta. Tuomareiden rankaiseminen jätetään ottelutuomarivaliokunnan,
liiton hallituksen ja erillisen kurinpitolautakunnan tehtäväksi.
• WT Artikla 20.2. Suomessa Jury korvaa CSB:n. Suomen Taekwondoliiton kilpailuissa
protestit käsittelee kilpailun valvontaryhmän sijasta kolmen henkilön muodostama jury.
Juryn puheenjohtajana toimii tuomarivalvoja, joka nimeää muut juryn jäsenet, joiden tulee
olla kokeneita tuomareita. Juryn on tarvittaessa kuultava järjestäjän edustajaa ennen
asian ratkaisua.
•
•
•

•

•

WT Artikla 20.3. Suomessa tuomarilta ei vaadita IR-luokitusta. Video replay-tuomarin on
oltava vähintään B-tuomari.
WT Artikla 20.3.3. Suomessa voidaan poiketa kulmatuomareiden määrästä.
WT Artikla 20.3.6. Kansallisissa kilpailuissa tuomarien asuste on seuraava: harmaat
suorat housut, tummansininen takki, valkoinen kauluspaita, tuomarikravatti ja tkd-kengät
(tai vast.). IR-tuomarit voivat käyttää IR-asua.
WT Artikla 23. Tuomarivalvoja voi pyytää ylimääräistä kurinpitolautakuntaa ratkaisemaan
asian kilpailijan tai valmentajan rankaisemiseksi.
Ylimääräisen kurinpitolautakunnan tulee oikeaksi katsoessaan määrätä viipymättä
asianmukainen sanktio ja päätös tulee julkistaa välittömästi. Lautakunta voi kuulla
asianomaisia ennen päätöksentekoa.
Sarjojen yhdistely: Muissa kuin SM- ja liigasarjoissa voidaan vierekkäisiä sarjoja yhdistää
siten, että sarjoihin saadaan vähintään kaksi ottelijaa. Kilpailujärjestäjällä yhteistyössä
tuomarivalvojan kanssa on oikeus yhdistää ottelijoita urheilullisten sarjojen
muodostamiseksi. Ilves-ottelijoiden osalta voidaan lisäksi antaa erikseen tarkentavia
sääntöjä ja määräyksiä.
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•
•

WT Artikla 4.2.2. Explanation #4 Suomessa voidaan SM-kilpailuja lukuunottamatta käyttää
myös valkoista pääsuojusta.
E-sukkana voidaan käyttää uusinta myynnissä olevaa mallia ellei muuten ilmoiteta, koska
vanhat mallit poistuvat myynnistä. Myös ns. Daedon Gen2 sukkaa voidaan käyttää Gen1
panssareiden kanssa.

16

OTTELUKILPAILUSARJAT

16.1

Yleistä
Ikäsarjat jaetaan WT:n sääntöjen mukaan siten, että ikä katsotaan kuluvasta
kalenterivuodesta. Ts. jos kilpailija täyttää 1.1.-31.12. välisenä aikana 15 vuotta, katsotaan
hänet koko vuoden ajan 15-vuotiaaksi. Ikäluokat kuhunkin sarjaan on ilmoitettu taulukossa 1.
Kilpailija voi osallistua korkeintaan kahteen sarjaan, mikäli hän täyttää niiden kaikkien
vaatimukset.
Kilpailija voi hakea poikkeuslupamenettelyllä osallistumisoikeutta omaa ikäluokkaansa yhtä
ylempään ikäluokkaan taulukon 1 mukaisesti. Vastuu kilpailijan osallistumisesta ylempään
ikäluokkaan on yhteisvastuullisesti kilpailijan huoltajalla ja valmentajalla. Poikkeuslupa on
anottava kalenterivuosittain.
Poikkeuslupailmoitukset ovat välittömästi hyväksyttyjä ja lupa kilpailemiseen on heti urheilijalla
anotussa sarjassa, kun ilmoitus on lähetetty siinä vaadituin tiedoin lomakkeessa mainittuun
osoitteeseen. Lomake löytyy liiton materiaalisalkusta.
Liitto voi perustellusta syystä hylätä poikkeuslupahakemuksen. Kilpailijan osallistumisoikeus
voidaan yksittäisessä kilpailussa evätä kilpailun Juryn päätöksellä mikäli Jury katsoo, että
kilpailijalla ei ole edellytyksiä kyseiseen sarjaan.
Sarjat tulee järjestää sellaisina kuin ne on määritelty taulukossa 1.

16.2

Ilves-sarjat
Ilves-sarjoja ovat E-, D2- ja C2, joissa käytetään ilves-sääntöjä. E1 sarjassa kisajärjestäjä voi
yhdistää poikien ja tyttöjen painoluokat yhdeksi sarjaksi.
Osallistumisoikeus sarjoihin ja sääntösovellukset on ilmoitettu taulukossa 1.
Tarvittaessa ilves-sarjat voidaan käydä kahdella tuomarilla.
Kisajärjestäjä voi kaikkien ilves-kilpailijoiden punnitsemisen sijasta tehdä tarkistuspunnituksia.

16.3

Kadettisarjat
C1 on kadettisarja, jossa käytetään kadettisääntöjä.
D1 on pre-kadettisarja, jossa käytetään kadettisääntöjä.
Osallistumisoikeus sarjoihin ja sääntösovellukset on ilmoitettu taulukossa 1.

16.4

Harrastajasarjat
Nuorten ja aikuisten harrastajasarjoja ovat B2, H ja S.
Osallistumisoikeus sarjoihin ja sääntösovellukset on ilmoitettu taulukossa 1.

16.5

Liiga- ja SM-sarjat
Liigasarjoja ovat D1 (pre-kadetit), C1 (kadetit), B1 (nuoret) ja R1 (yleinen). SM-sarjoja ovat
C1, B1, R1, A1 (alle 21-vuotiaat) ja S (Seniorit). SM-kilpailuissa käytetään WT:n
normaalipainoluokkia sarjoissa C1, B1 ja R1. A1-sarjassa käytetään SM-kilpailuissa WT:n
aikuisten normaalipainoluokkia. B1- ja R1-liigasarjat käydään WT:n vastaavilla
olympiapainoluokilla. D1- ja C1-sarjat käydään Suomen taekwondoliiton määrittämillä
painoluokilla (taulukko 1).
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Sarjoissa B1, R1 ja A1 käytetään normaaleja ottelusääntöjä ilman poikkeuksia.
Osallistumisoikeus sarjoihin ja sääntösovellukset on ilmoitettu taulukossa 1.

Sarja

Taulukko 1. YHTEENVETO OTTELUSARJOISTA VUONNA 2022
Ikä
Syntymävuodet Kelpoisuus
Kelpoisuus
Painoluokat
poikkeamisilmoituksella*

Otteluaika

Erikoissäännöt

Ei pääkontaktia, ei
luvunlaskua,
ottelusukat
pakolliset
Ei pääkontaktia, ei
luvunlaskua,
ottelusukat
pakolliset
Kevennetty
pääkontakti,
ei
tyrmäystä päästä,
ottelusukat
pakolliset
Ei pääkontaktia, ei
luvunlaskua,
ottelusukat
pakolliset

E1 – Ilves

6-8-vuotiaat

2014 – 2016

8. kup

-

Pojat / Tytöt:
-23, -26, -30, -34, -38, -42, -46,
+46

2 x 1,5 min

D2 – Ilves

9-11-vuotiaat 2011 – 2013

8. kup

E1

Pojat / Tytöt:
-25, -30, -35, -40, -45, -50, +50

2 x 1,5 min

D1 – Pre-kadetti

9-11-vuotiaat 2011 – 2013

8. kup

E1

Pojat / Tytöt:
-23, -26, -30, -34, -38, -42, -46,
+46

3 x 1,5 min

C2 – Ilves

1214vuotiaat

2008 – 20010

8. kup

D1 ja D2

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

2 x 1,5 min

C1 Kadetti

1214vuotiaat

2008 – 2010

8. kup

D1

Kadettien liigasarjat:
Pojat: -33, -38, -43, -49, -57, 65, +65
Tytöt: -29, -34, -39, -44, -51, 59, +59

3 x 1,5 min

Kevennetty
pääkontakti,
ei
tyrmäystä päästä,
ottelusukat
pakolliset

2 x 2 min

Pääkontakti
vapaaehtoinen,

Kadettien SM-sarjat
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, 53, -57, -61, -65, +65
Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, 47, -51, -55, -59, +59
B2 - Nuoret
harrastajat

1517vuotiaat

2005 – 2007

8. kup, ei liigassa
kahteen (2)
kalenterivuoteen

C2

Pojat: -48, -55, -63, -73, +73

Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63

H–
Aikuisharrastajat

17-vuotiaat
ja
Vanhemmat
S30-vuotiaat
Senioriharrastajat ja
vanhemmat

2005 tai
aikaisemmin

B1 –
Nuoret

2005 – 2007

1517vuotiaat

1992 tai
aikaisemmin

8. kup, ei liigassa
kahteen (2)
kalenterivuoteen
8. kup, ei liigassa
kahteen (2)
kalenterivuoteen

B2

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

2 x 2 min

Pääkontakti
vapaaehtoinen,

-

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

2 x 2 min

Pääkontakti
vapaaehtoinen,

6. kup

C1

WT:n nuorten
painoluokat
Miehet: -45, -48, -51,
-55, -59, -63, -68, 73, -78, +78
Naiset: -42, -44, -46,
-49, -52, -55, -59,
-63, -68, +68
tai
WT:n nuorten
olympiapainoluokat

3 x 2 min

Pojat -48, -55, -63, -73, +73
Tytöt: -44, -49, -55,
-63, +63
A1 - Alle
21-vuotiaat

1620vuotiaat

2002 – 2006

6. kup

B1

R1 Yleinen

17-vuotiaat
ja
vanhemmat

2005 tai
aikaisemmin

6. kup

B1

WT:n
Normaalipainoluokat
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74,
-80, -87, +87
Naiset: -46, -49, -53, -57, -62,
-67, -73, +73
WT:n olympiapainoluokat
Miehet: -58, -68, -80, +80
Naiset: -49, -57, -67, +67
tai
WT:n
normaalipainoluokat
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74,
-80, -87, +87
Naiset: -46, -49, -53, -57, -62,
-67, -73, +73

3 x 2 min

3 x 2 min

*) Kilpailija voi hakea poikkeuslupamenettelyllä osallistumisoikeutta omaa ikäluokkaansa yhtä ylempään ikäluokkaan kohdan 16.1
mukaisesti.

