
 

 

TERVETULOA TAMPEREEN SALI-CUP KISOIHIN 

   

                                                                                                                                                                                   
Aika: Lauantai 25.2.2023 alkaen lasten ja nuorten sarjoilla klo 10.30 ja aikuisten sarjoilla noin klo 

12.30 

Paikka: Nääshalli Budo 4, Näsijärvenkatu 8, 33210 Tampere 

Kilpailut pidetään salikisana eli paikalla ei ole katsomoa. Tatamilla ja sen reunoilla on kuitenkin 

reilusti tilaa, joten kannustusjoukot ovat tervetulleita mukaan. 

 

Aamupäivän lajit ja sarjat, kilpailijat kilpailupaikalle viimeistään klo 10.00: 

• C-juniorit, lisenssikaudella 10-11-vuotta täyttävät, sekasarja trick track 

• C-juniorit, lisenssikaudella 10-11 vuotta täyttävät, sekasarja O-jissen 

• B-juniorit, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, sekasarja, sen, un, hen in/tai hokei 

• B-tytöt, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, jissen 

• B-pojat, lisenssikaudella 12-14 vuotta täyttävät, jissen 

• A-juniorit, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, sekasarja, in/tai hokei 

• A-tytöt, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, jissen 

• A-pojat, lisenssikaudella 15-17 vuotta täyttävät, jissen 

 

Iltapäivän lajit ja sarjat, kilpailijat kilpailupaikalle viimeistään klo 12.00: 

• Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, sekasarja, sei hokei 

• Sonen, naiset, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, jissen 

• Sonen miehet, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, jissen 

• Naiset, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6-3 kyu, sen, un, hen tai/in hokei 

• Naiset, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6-3 kyu, jissen 

• Miehet, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6-3 kyu, sen, un, hen tai/in hokei 



 

 

• Miehet, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6-3 kyu, jissen 

• Naiset, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 2 kyu, in/tai hokei 

• Naiset, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 2 kyu, jissen 

• Miehet, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 2 kyu, in/tai hokei 

• Miehet, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 2 kyu, jissen 

 

Ilmoittautumiset: 

Ilmoittautumiset seuroittain viimeistään 13.2.2023 mennessä. Ilmoittautumiset Kihapin kautta 

osoitteessa: https://www.kihapp.com/tournaments/10857-tampereen-sali-cup  

Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava seuraavat tiedot: 

        • seura, kilpailijan nimi, syntymäaika, vyöarvo, lajit ja sarjat 

Osallistumisehdot: 

• Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. 

• Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja kilpailuissa tapahtuneet taidotapaturmat    

kattava vakuutus. Kukin on henkilökohtaisesti vastuussa omasta vakuutusturvastaan 

• Seuralla, jolla on alaikäisiä kilpailijoita, on oltava huoltaja, jolta löytyy kilpailijoiden vanhempien 

yhteystiedot 

• Kilpailija saa osallistua kaikkiin ikänsä ja vyöarvonsa sallimiin sarjoihin samassa kilpailussa. 

Osallistumisoikeus on kuitenkin rajattu henkilökohtaisten sarjojen osalta 3 sarjaan. Mikäli kilpailija 

osallistuu eri ikäluokkien sarjoihin, ei kilpailujenjärjestäjällä ole velvollisuutta huolehtia siitä, että 

sarjoja ei käydä yhtäaikaisesti. 

• Kilpailija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän on vuonna 2022 kilpaillut ja johon hän on 

maksanut jäsenmaksunsa. 

Peruutukset: 

• Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan 

soittamalla kutsussa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Ilmoituksen on tultava yli 2 tuntia ennen 

kilpailujen alkamista. Jos ilmoitus on tullut ajoissa ja kilpailija toimittaa lääkärintodistuksen tai muun 

luotettavan todistuksen, kilpailumaksu palautetaan. Jos jompikumpi tai kumpikaan kohta eivät 

toteudu, kilpailujen järjestäjä pidättää koko osallistumismaksun. 

Kilpailumaksu: 

Kilpailumaksu maksetaan Suomisportissa (https://www.suomisport.fi/events/86f6404d-7611-4333-

93a3-5caf387dc824) viimeistään 20.2.2023 mennessä. 

• Naiset, miehet, sonen: 30 eur/kilpailija 

• B-A-juniorit: 20 eur/kilpailija 

• C-juniorit: 15 eur/kilpailija 

 

https://www.kihapp.com/tournaments/10857-tampereen-sali-cup
https://www.suomisport.fi/events/86f6404d-7611-4333-93a3-5caf387dc824
https://www.suomisport.fi/events/86f6404d-7611-4333-93a3-5caf387dc824


 

 

Tulokset: 

Kilpailutulokset ja tapahtumavalokuvia sekä videoita julkaistaan Suomen Taidon ja seurojen sivuilla. 

Kaaviot ja tulokset ovat julkisia Kihappissa. 

 

Lisätietoja: Susanna Korolainen 041-5074297 


