
TAIDON YKSILÖ- JA JOUKKUELAJIEN SM-KILPAILUT 

Aika: 27.11.2021, Liikuntakeskus Pajulahti, Nikula-halli 

Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kilpailut pidetään porrastetusti. 

Osoite: Nikula-halli, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 

Henkilökohtaiset lajit ja sarjat: 

• Naiset, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 6 kyu, in/tai hokei 

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

• Miehet, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 6 kyu, in/tai hokei 

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

• Sonen, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, sekasarja, 6 kyu, sei hokei  

• Sonen, naiset, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, 6 kyu, jissen 

• Sonen miehet, lisenssikaudella vähintään 30 vuotta täyttävät, 6 kyu, jissen 
 

• A-C-juniorit sekasarja, lisenssikaudella 10-17 vuotta täyttävät, 7 kyu, in/tai hokei 
 

• A-B-tytöt, lisenssikaudella 12-17 vuotta täyttävät, 6 kyu, jissen 

• A-B-pojat, lisenssikaudella 12-17 vuotta täyttävät, 6 kyu, jissen 
 

• O-jissen ikäryhmittäin, sekasarja 
o Taidominit 4-6-vuotiaat 
o D-juniorit 7-9-vuotiaat 
o C-juniorit 10-11-vuotiaat 

 

• Trick Track -taitorata ikäryhmittäin, sekasarja 
o Taidominit 4-6-vuotiaat 
o D-juniorit 7-9-vuotiaat 
o C-juniorit 10-11-vuotiaat 

Joukkuelajit ja sarjat: 

• Dantai hokei, sekasarja 3 henkilöä, 7 kyu, tai/in/sei hokei, ei ikärajaa 

• Tenkai, sekasarja: 6 henkilöä, 7 kyu, ei ikärajaa 

• Dantai jissen sekasarja, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 3 miestä ja 2 naista, 5 hengen joukkueet 
+joukkueenjohtaja, 6 kyu (huom. miehet ottelevat miehiä ja naiset naisia vastaan). 

Ilmoittautumiset: 

Ilmoittautumiset seuroittain viimeistään 7.11.2021 Kihappin kautta osoitteessa 

https://www.kihapp.com/tournaments/8409-taidon-sm-kilpailut-2021. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava 

seuraavat tiedot: 

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

• Joukkuelajit: seura, kilpailijoiden nimet, syntymäajat, vyöarvot, lajit ja sarjat 

Osallistumisehdot: 

• Neljä osallistujaa yksilösarjoissa tai kolme joukkuetta joukkuelajeissa on minimiosallistujamäärä.  

• 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. Tapahtumaan voi ostaa myös 
kertakilpailuvakuutuksen Suomisportista. Vakuutus on voimassa 7 vrk. 

• Sarjoja voidaan yhdistää. Mikäli osallistujia on vähän, järjestäjä pidättää oikeuden perua kilpailusarjan vähäisen 
osallistujamäärän takia. 

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

https://www.kihapp.com/tournaments/8409-taidon-sm-kilpailut-2021


• Kilpailija saa osallistua kaikkiin ikänsä ja vyöarvonsa sallimiin sarjoihin samassa kilpailussa. Osallistumisoikeus 
on kuitenkin rajattu henkilökohtaisten sarjojen osalta 2 sarjaan. Mikäli kilpailija osallistuu eri ikäluokkien 
sarjoihin, ei kilpailujenjärjestäjällä ole velvollisuutta huolehtia siitä, että sarjoja ei käydä yhtäaikaisesti. 

• Joukkueiden on oltava ilmoittauduttaessa täysilukuisia. 

• Joukkueisiin ei voi vaihtaa osallistujia kilpailujen järjestäjälle ilmoittamatta. 

• Joukkueiden nimi muodostuu aina seuran/seurojen nimistä 

• Kilpailija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän on vuonna 2021 kilpaillut ja johon hän on maksanut 
jäsenmaksunsa. Mikäli joukkuetta ei saada koottua seuran omista jäsenistä, on mahdollista käyttää 
joukkueessa jonkin toisen seuran jäseniä. Joukkueessa saa olla vain kahden seuran edustajia. Sekajoukkueen 
nimessä tulee näkyä kummankin seuran nimet. 

• Tenkaissa tarvittavat numerolaput jokainen joukkue hoitaa itse.  

Peruutukset: 

• Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan soittamalla 
kutsussa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Ilmoituksen on 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: 

Kilpailumaksut 20 tai 35€ maksetaan Suomisportin kautta oheisessa linkissä 

https://www.suomisport.fi/events/6b00b006-0bd6-42dc-948a-52dabe1b55b9 joko henkilökohtaisesti tai nippuna 

seuroittain viimeistään 7.11.2021 klo 23:59 mennessä. Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan Kihappista ennen 

kaavioiden arvontaa. Ole huolellinen oikean maksun valinnassa! 

• 35 eur/aikuiset ja sonen -sarjojen kilpailijat 18v -> 

• 20 eur/ D-A-juniorit ja Minit 4-17v. 

Taidopassit: 

Jokainen kilpailija täyttää itse taidopassiin kilpailun tiedot ja sarjat, joihin osallistuu. Kuittauksen ja sijoitustiedot saa 

passipöydältä.  

Yleisö: 

Kilpailut käydään ilman yleisöä, poikkeuksena junioreiden huoltajat, jotka saavat tulla katsomaan. Huoltajia pyydetään 

noudattamaan Päijät-Hämeessä vallitsevia suosituksia etäisyyksistä, hygieniasta ja maskeista. Lisätietoja: https://paijat-

sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/  

Covid19: 

Mikäli alueellinen koronatilanne vaatisi muutoin tapahtuman peruutusta tai rajaamista, tullaan yli 16-vuotiailta 

kilpailijoilta tarkastamaan koronapassi. Koronapassi on vaihtoehtoisena toimena käytössä silloin, kun kyseistä tilaisuutta 

tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voisivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä 

koskevat rajoitukset. Mikäli koronan vuoksi koko tilaisuus joudutaan perumaan, osallistumismaksut palautetaan. 

Koronavilkun käyttöä ja rokotuksia suositellaan. 

Tulokset: 

Kilpailutulokset ja tapahtumavalokuvia ja videoita julkaistaan Suomen Taidon ja seurojen sivuilla. Kaaviot ja tulokset 

ovat julkisia Kihappissa 

Lisätietoja: Sera Kaukola 050 542 3431 

 

TERVETULOA KILPAILUIHIN! 
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