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Malmin Taekwondo ja Suomen Taekwondoliitto järjestävät 

yhdessä Etelä-Korean suurlähetystön kanssa Ambassador’s Cup 

ottelu- ja liikesarjakilpailun.  

 

Aika:  Lauantai 2.10.2021 

 

Paikka:  Tikkurilan urheilutalo 
  Trio Sport Center 
  Läntinen Valkoisenlähteentie 52 
  01300 Vantaa 
 
OTTELU: 
 
Sarjat:  Otteluliiga sekä harrastaja- ja lasten sarjat, kaikki 

sarjat käydään cup-järjestelmällä. Liigasarjoissa käydään 
pronssiottelu. 

 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla: www.revelagesports.com 
 Ilmoittautumisen määräpäivä on lauantai 25.9.2021. 

Kilpailuun pyritään saamaan mukaan ulkomaisia joukkueita, joten 
olisi toivottavaa, että suomalaisia kilpailijoita saataisiin hyvissä 
ajoin listoille. 

 
 Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla kilpailu- 
 päivänä. 
 
Kilpailumaksu:  

Sarjat Maksu 

Lasten sarjat (E1, D2, C2) 35 € 

Harrastajasarjat (B2, H, S) 35 € 

Liigasarjat (D1, C1, B1 ja R) 45 € 

 
 Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän 

mukaan. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia 
seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl. liigasarjat), mikäli 
ottelija on ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä 
järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen 
Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot: 

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

  

https://revelagesports.com/
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/seurat/peruutusehdot/


Lasten sarjat: 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat  

E1 - Ilves 6-8 v. 
2013-2015 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

D2 - Ilves 9-11 v. 
2010-2012 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

C2 - Ilves 12-14 v. 
2007-2009 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

 

Harrastajasarjat: 

B2 - Nuoret 
harrastajat 

15-17 v. 
2004-2006 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

H - 
Aikuisharrastaja 

+17 v. 
2004 tai aik. 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

S - 
Senioriharrastajat 

+30 v. 
1991 tai aik. 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

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

 

Liigasarjat: 

D1 - Pre-
kadetit 

9-11 v. 
2010-2012 

3 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Pojat / Tytöt: -26, -30, -37, -43, -50, +50 

C1 - Kadetit 12-14 v. 
2007-2009 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

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

B1 - Nuoret 15-17 v. 
2004-2006 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

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

R1 - Yleinen +17 v. 
2004 tai aik. 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

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

 

Kilpailuoikeus:  

Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. 
Ilmoittautumisen suorittavan henkilön tulee varmistaa, että 
urheilijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi (ei 
koske ulkomaisia seuroja edustavia), taekwondo-kilpailun kattava 
voimassa, oleva vakuutus (järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden 
vakuutusturvasta), alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun 
osallistumisesta sekä yleisessä ja nuorten liigasarjoissa vähintään 
vihreä vyö (6. kup) tai kadetti-, pre-kadetti-, harrastaja- ja ilves-
sarjoissa vähintään keltainen vyö (8. kup). Myös joukkueenjohtajilla 
ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi sekä vuoden 
2021 toimitsijasopimus liiton toimistolle toimitettuna ennen 
kilpailua. Toimitsijasopimuksen voi täyttää myös kilpailupaikalla. 
Toimitsijasopimus löyty liiton sivuilta: 
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/ 
 
B-junioreihin (B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S) 
osallistuvien ei tule olla ottanut osaa B1- tai Otteluliigaan kahden 

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/materiaalit/


kalenterivuoden aikana. Seuravalmentajat vastaavat siitä, että 
kilpailijaa ei ilmoiteta hänen taitotasonsa ja kokemuksensa 
huomioiden liian helppoon sarjaan samoin kuin siitä, että 
kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä huomioiden 
vanhempien ikäluokkien sarjoihin. Kilpailun juryllä on oikeus 
kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan kilpailuoikeus ilmoitettuun 
sarjaan muissa sarjoissa kuin B1-liiga ja Otteluliiga, mikäli ottelijan 
ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan kilpailijoiden 
turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava olevan väärässä 
sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä kilpailumaksua 
palauteta. 

Säännöt: 
Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen 
Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä. 
Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt ja täydentävät 
määräykset löydät osoitteesta 
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/kilpailu/ottelu/  
 

Aikataulu:  Perjantai 
  18.00-20.00 Rekisteröinti 

18.30-20.00 Punnitus, mahdollinen kaikille 
  Lauantai 
  07.00-08.00 Rekisteröinti 

07.15-08.15 Punnitus vain D1-, C1-, B1-, ja R-sarjojen punnitus 
  08.15-08.30 Tuomarikokous 
  08.30-08.45 Joukkueenjohtajien kokous 
  09.00-20.00 Ottelut (Harrastajasarjat E, D2, B2, H ja S) 
  12.00-13.00 Ruokatauko 
  13.00-20.00 Ottelut (Liigasarjat D1, C1, B1, R1) 
     

Harrastajasarjoissa seurat voivat punnita ottelijansa ja lähettää 

alla olevan täytetyn kaavakkeen allekirjoitettuna perjantaihin 

1.10.2021 klo 20:00 mennessä kuvana tai skannauksena 

kilpailujohtajalle (jorn-peter@malmintaekwondo.fi). Punnitsijoita tulee 

olla kaksi. Molemmat punnitsijat edustavat punnituksessa 

Suomen Taekwondoliittoa. Heillä tulee olla voimassa oleva 

lisenssi sekä toimitsijasopimus. Punnitsijoiden tulee noudattaa 

liiton internet-sivuilta löytyvää liiton etäpunnitusohjetta. 

Liigasarjojen etäpunnitukset ovat myös mahdollisia, tarkemmat 

punnituspaikat ilmoitetaan myöhemmin.  

Liigasarjoissa suoritetaan tarkistuspunnitukset kilpailupäivän 

aamuna aikataulun mukaisesti. Tarkistuspunnituksissa käytetään 

WT:n sääntöjä, jonka mukaan paino saa olla enintään 5% yli 

painoluokan maksimin. Tarkistuspunnitukseen arvotut liigaottelijat 

ilmoitetaan Suomen Taekwondoliiton www-sivuilla 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/ sekä 

joukkueen- johtajille sähköpostilla perjantai-iltana. 

https://www.suomentaekwondoliitto.fi/kilpailu/ottelu/
mailto:jorn-peter@malmintaekwondo.fi
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/


Muissa sarjoissa järjestäjä varaa oikeuden suorittaa 

tarkistuspunnituksia, mikäli näkee niille tarvetta. 

 
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään 
sen tarkentuessa liiton nettisivuille: 
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/ 

 

Lisätietoja:  Kilpailunjohtaja 
  Harri Kanerva 
  puh. 040 549 6594 
  kanervameister@gmail.com  

 
  Ottelun tuomarivalvoja 
  Ari Lindroos 
  ari.lindroos@aloy.fi 

 
  
  

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/


AMBASSADOR’S CUP 2021 

PUNNITUSLOMAKE 

OTTELIJA SARJA 1. punn. 2. punn. OK/HYL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Olen valvonut ja kirjannut yllä olevat tiedot ja vakuutan ne oikeiksi. 

 

Allekirjoitus sekä nimenselvennys, aika ja paikka 

 

Allekirjoitus sekä nimenselvennys, aika ja paikka 


