OTTELUKILPAILUJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA

Kilpailun järjestelyoikeus
Haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus otteluvaliokunnalle osoitteeseen
otteluvaliokunta@taekwondo.fi. Otteluvaliokunta vahvistaa järjestelyoikeuden sekä ilmoittaa
kuka otteluvaliokunnan jäsenistä toimii kilpailun tarkkailijana.

Kilpailun tarkkailija
Tarkkailijan tehtävä on olla läsnä kilpailutapahtumassa ja antaa kilpailujärjestäjälle
rakentavaa palautetta tapahtuman jälkeen. Toiminnalla pyritään kehittämään
kilpailutapahtumia sekä tukemaan uusien seurojen ryhtymistä kilpailujärjestäjiksi.

Tuomarivalvoja
Ottelutuomarivaliokunta nimeää kilpailulle tuomarivalvojan. Tuomarivalvoja rekrytoi
tuomarit, joten kilpailujärjestäjän tulee ilmoittaa tuomarivalvojalle ajoissa kilpailukenttien
määrä ja kilpailun aikataulu. Tuomarivalvoja ilmoittaa puolestaan kilpailujärjestäjälle, kuinka
monta avustajaa kilpailujärjestäjän tulee hankkia tuomaripöytien toimitsijoiksi.
Tuomarivalvojan kanssa sovitaan myös punnitusjärjestelyt ja toimitsijoiden perehdytys.
Ottelutuomarivaliokunnan yhteystiedot:
https://www.suomentaekwondoliitto.fi/liitto/valiokunnat/ottelutuomarivaliokunta/

Kilpailukutsu
Kilpailukutsupohjan saa tarvittaessa Taekwondoliitolta osoitteesta office@taekwondo.fi.
Kilpailukutsu tulee hyväksyttää tuomarivalvojalla ennen julkaisua. Kilpailukutsu tulee
julkaista viimeistään kuukausi ennen kilpailun ajankohtaa. Kilpailukutsu tulee lähettää myös
Revelage järjestelmän yhteyshenkilölle.
Kilpailukutsussa tulisi olla mm. seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailun ajankohta ja kilpailupaikan osoite
Ilmoittautumisohjeet ja määräpäivä
Kilpailumaksut ja mahdollinen sisäänpääsymaksu
Tieto mistä löytyy kilpailusäännöt ja täydentävät määräykset
Ottelusarjat ja painoluokat
Kilpailijoiden kilpailuoikeus
Etäpunnituksen hakuohjeet seuroille
Punnitusohjeet kilpailijoille
Alustava aikataulu sekä tieto missä ja milloin julkaistaan päivitetty aikataulu
Mahdolliset tapahtumaan osallistuvia koskevat rajoitukset ja ohjeet
Kilpailunjohtajan ja tuomarivalvojan yhteystiedot
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Revelage kilpailujärjestelmä
Revelagen edustajien kanssa tulee sopia käytännön järjestelyistä, kuten kilpailupaikalle
pääsystä, majoituksesta ja tapahtumaa varten hankittavista tarvikkeista (tulostuspaperit,
teipit, työkalut jne.). Revelage järjestelmää voidaan käyttää myös kilpailujärjestäjän
toimesta, jolloin apu järjestelmän käyttöön on saatavissa etäyhteydellä. Kilpailujärjestäjä ja
Revelagen edustaja sopivat keskenään kumpi ottaa vastuun järjestelmän käytöstä kilpailun
aikana. Kilpailujärjestäjän tulee perehtyä Revelage järjestelmään huolellisesti ja riittävän
ajoissa ennen kilpailua, jos he ottavat vastuun kilpailujärjestelmän käytöstä.
Revelagen yhteyshenkilö: esa.karvonen@revelage.fi.
Kilpailujärjestäjän tehtävät Revelage järjestelmässä:
•
•
•
•
•

Luoda kilpailu Revelage järjestelmään ilmoittautumista varten
Tehdä tarvittavat sarjasiirrot
Lisätä jälki-ilmoittautuneet kilpailijat
Antaa järjestelmän käyttöoikeus punnitusta valvoville toimitsijoille
Lähettää päivitetty aikataulu ja muu informaatio kilpailuun osallistuvien seurojen
yhteyshenkilöille

Kilpailun päätyttyä kilpailujärjestäjän tulee lähettää tulokset Taekwondoliitolle osoitteeseen
office@taekwondo.fi.

Kilpailupaikka
Kilpailupaikka tulee varata hyvissä ajoin ennen kilpailun ajankohtaa. Varausta tehtäessä on
hyvä huomioida, että kilpailupaikkaa tulisi päästä kokoamaan kilpailupäivää edeltävänä
iltana.
Kilpailupaikalla tulee olla riittävästi pukuhuoneita, vessoja, pöytiä ja tuoleja sekä tilaa
lämmittelyalueelle ja katsojille. SUEK:lle tulee varata omat tilat sekä kilpailijoiden saattajat
mahdollista dopingtestausta varten. Saattajien tulee olla täysi-ikäisiä naisia ja miehiä.
Kilpailupaikalle tulee järjestää ensiapupiste, jossa on ensiaputaitoista henkilökuntaa sekä
riittävästi tarvikkeita mm. laastareita, sideharsorullia, elastisia siteitä, puhdistusainetta,
käsien desinfioimisainetta, kylmäpusseja, suojakäsineitä, kertakäyttöisiä kantoliinoja,
kyynärsauvat ja paarit loukkaantuneen siirtämistä varten.

Kilpailulaitteisto
Taekwondoliiton kilpailulaitteisto sisältää tv-näyttöjä, videotykin, valkokankaan, kannettavia
tietokoneita, e-panssareita ja -kypäriä, vaa’at, tuomareiden pisteenantolaitteet,
videotarkistusjärjestelmät, tulostimen sekä suojahanskoja, maskeja ja käsihuuhteita. Näiden
lainaaminen on maksutonta. Kilpailulaitteistoa säilytetään Malmin Taekwondon tiloissa.
Kilpailujärjestäjän tulee sopia noudosta ja palautuksesta Malmin Taekwondon edustajan.
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Malmin Taekwondon yhteystieto: lauri@malmintaekwondo.fi.
Palatatamin vuokraamisesta saa tarvittaessa lisätietoja Taekwondoliitolta.

Vapaaehtoiset avustajat
Kilpailujärjestäjän tulee varmistaa, että avustajia on riittävästi, jotta kilpailun järjestelyt
sujuvat mahdollisimman hyvin ja ilman turhia keskeytyksiä. Avustajia tarvitaan mm.
laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukseen, kilpailupaikan kokoamiseen ja purkamiseen sekä
toimitsijoiksi tuomaripöytiin ja varustetarkastukseen. Avustajia kannattaa kysellä myös
naapuriseuroista.

Lyhyesti taloudesta
•
•
•
•
•

•
•
•

Koulujen liikuntasalien käyttö on monesti maksutonta ja muiden urheilutilojen käyttö
maksullista
Tuomareille ja Revelagen edustajille tulee tarjota kilpailupäivänä lounas sekä
mahdollisesti myös avustajille (huom. ruoka-ainerajoitteet)
Revelagen käytöstä laskutetaan jälkikäteen, myös km-korvaukset ja majoitus
kilpailuja edeltävältä yöltä, jos Revelagen edustajat ovat mukana tapahtumapaikalla
Kilpailujärjestäjän tulee hankkia palkinnot
Taekwondoliitto laskuttaa kilpailumaksut seuroilta. Kilpailumaksuista vähennetään
Taekwondoliiton kilpailulaitteiston ylläpitomaksu 10 €/kilpailija ja tuomarien
matkakorvaukset, jonka jälkeen erotus tilitetään järjestävälle seuralle
SM-kilpailujen tuloista ja menoista voidaan sopia erikseen Taekwondoliiton kanssa
Pienellä katsojien sisäänpääsymaksulla, esim. 5 €/hlö, kilpailujärjestäjä voi saada
hieman lisää tuloja
Kilpailujärjestäjän lounas- ja kahvilamyynnin tulot jäävät järjestävälle seuralle

Otteluvaliokunnan suositukset
Punnitus tulisi järjestää vain kilpailuja edeltävänä päivänä etäpunnituksina. Jos kilpailija ei
pääse etäpunnitukseen kilpailujohtajan ja tuomarivalvojan hyväksymän syyn takia,
merkitään hänen painonsa etäpunnituksessa hyväksytyksi, jonka jälkeen kilpailijan tulee
osallistua kilpailupäivänä satunnaispunnitukseen. Kilpailijan painon tulee tällöin olla
normaalin punnituksen rajoissa, eikä hänelle huomioida satunnaispunnituksen mukaista 5
% ylitystä. Huom! Kaikkien kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden etäpunnitus on merkittävä
hyväksytyksi, jotta järjestelmästä saadaan ottelukaaviot kilpailupäivää edeltävästi.
Punnitusta valvovien toimitsijoiden ja tuomarien tulisi merkitä punnitustulokset aina suoraan
Revelage järjestelmään, jotta ottelukaaviot saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti
punnituksen jälkeen. Punnitustulosten kirjaaminen paperille ja sen jälkeen siirtäminen
Revelage järjestelmään hidastaa huomattavasti kaavioiden luomista ja julkaisua.
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Ottelukaaviot tulisi julkaista kilpailua edeltävänä iltana ja satunnaispunnitukseen arvottujen
kilpailijoiden nimet kilpailupäivän aamuna.
Lasten ja harrastajien sarjat tulisi käydä aamupäivällä ja liigasarjat iltapäivällä. Kaikissa
sarjoissa tulisi pyrkiä käymään pronssiottelut, mutta aikataulullisista syistä lasten ja
harrastajien sarjojen pronssiotteluista voidaan luopua. Pronssiotteluiden pois jättämisestä
tulisi ilmoittaa joukkueenjohtajien kokouksessa ja kilpailun alkaessa kuuluttamalla.
Pronssiottelukäytäntö tulee kuitenkin olla yhtenevä sarjojen välillä, esimerkiksi lasten
sarjoissa joko kaikissa tulisi käydä pronssiottelut tai kaikista tulisi jättää ne pois.
Kaikissa sarjoissa tulisi palkita kolme parasta kilpailijaa (kulta, hopea, pronssi). Lisäksi
kilpailujärjestäjä voi jakaa myös muita palkintoja, kuten parhaan ottelijan palkinnot.
Kilpailujärjestäjien tulisi kiinnittää huomiota palkitsemistilaisuuden arvokkuuteen.

