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Kilpailun järjestelyoikeuden hakeminen 

- vapaamuotoinen hakemus liiton toimistoon, liiton hallitus vahvistaa järjestelyoikeuden 

Tuomarivalvojan hankkiminen 

- ottelutuomarivaliokunta nimeää kisalle tuomarivalvojan, valiokunnan yhteystiedot löydät liiton sivuilta 

- tuomarivalvoja rekrytoi tuomarit 

- sovi tuomarivalvojan kanssa, miten kilpailualueiden koneenkäyttäjät koulutetaan ja 

punnituksen/punnitusten järjestely 

Kilpailukutsun laatiminen 

- kutsupohjan saat tarvittaessa liiton toimistolta. Kiinteät kilpailumaksut ovat: harrastesarjat (lapset ja 

aikuiset) 35€, liigasarjat 45€ ja SM-kilpailut 50€. 

- hyväksytä kilpailukutsu tuomarivalvojalla ennen julkaisemista 

- sovi ilmoittautumisjärjestelmä avaamisesta (kilpailut@taekwondo.fi) (Taekoplan Subscription Site, TPSS), 

sovi myös kuka rakentaa turnauksen Taekoplaniin ja kuka pyörittää keskuskonetta kilpailupäivänä 

(kilpailujärjestäjä saa tarvittaessa välineet harjoittelua varten) 

Hyvissä ajoin ennen kilpailuja 

- varaa kilpailupaikka (varmista, että kilpailupaikalla on käytössä riittävä määrä pukuhuoneita, pöytiä ja tuoleja 

alueiden toimitsijoille, tuomareille, keskuskoneelle, pistenäytöille yms.) 

- ensiavun järjestäminen kilpailupäiväksi 

- HUOM! SUEK:lle varattava tilat ja saattajat mahdollista dopingtestausta varten. 

- vapaaehtoisten rekrytointi 

- järjestä toimitsijoiden ja tuomareiden ruokailujärjestelyt, ota myös erikoisruokavaliot huomioon 

- hanki palkinnot lasten ja harrastajien sarjoihin, lasten diplomeita saat veloituksetta liiton toimistolta 

- sovi liiton toimiston kanssa kilpailussa tarvittavien tavaroiden noutamisesta ja palauttamisesta, tavaroiden 

lainaaminen on maksutonta (liitolta lainattavissa olevat tavarat: tv-näyttöjä, videotykki ja valkokangas, 

kannettavia tietokoneita, e-panssareita ja kypäriä, vaa’at, tuomareiden pistekapulat, video replay-

järjestelmät, printteri) 

- palatatamin lainaaminen/vuokraaminen tarvittaessa (liitolla tiedossa seurat, joilta löytyy palatatamia) 

- sovi liiton toimiston kanssa, kuka kutsuu median paikalle, tulosten toimittaminen heti kilpailun jälkeen 

Muuta 

- keskustele mahdollisista muutoksista kilpailukutsussa tuomarivalvojan kanssa ja tiedota selkeästi osallistujia, 

jos muutoksiin päädytään (esim. muutokset kilpailusysteemissä, sarjojen yhdistäminen, aikataulumuutokset, 

sääntösovellukset), Huom! sarjayhdistämiset hyväksytettävä asianosaisilla sekä tuomarivalvojalla 

- jos kilpailupaikalla saa pitää omaa kahvilaa, kaikki tulot jäävät järjestävälle taholle 

- varaa: paljon tulostuspaperia, ämpärit, kyniä, teippiä yms. 

- kisojen yhteydessä voidaan myös taitokisa tai murskauskisa lapsille, ota yhteys Nuorisovastaavaan 

Kilpailun jälkeen  

- toimita kilpailun osallistujalistat ja tulokset liiton toimistolle, listat saa suoraan Taekoplanista  

- liitto laskuttaa kilpailumaksut seuroilta, liitto varaa 10€/kilpailumaksu e-laitteiston ylläpitämiseksi 

- tuomarit hakevat matkakorvauksensa liitolta 

- tuomarikulut ja panssarimaksut vähennetään kilpailumaksuista, erotus tilitetään järjestävälle seuralle 

  

Liiton toimisto auttaa mielellään ☺ (p.0400 519 531, office@taekwondo.fi) 
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