
TAIDON YKSILÖ- JA JOUKKUELAJIEN SM-KILPAILUT  
 
Aika: 06.05.2023 klo 10:00, Keravanjoen monitoimitalon iso liikuntasali 
 
Kilpailut järjestetään Keravanjoen monitoimitalon isossa liikuntasalissa. Os. Ahjontie 2, Kerava (Huom: Maps ohjaa 
liian pitkälle Ahjoon, parkkipaikan sijainti on Jaakkolantien risteyksen läheisyydessä). Liikuntasalin sisäänkäynti on H, 
Jurvalantien puolella, jossa myös pysäköintimahdollisuus.  
  
Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.  
 
Henkilökohtaiset lajit ja sarjat:  
 

- Naiset, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 4 kyu, in/tai hokei  

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

- Miehet, lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, 4 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-juniorit hokei, tytöt & A-juniorit hokei, pojat 
o Lisenssikaudella 15 - 17 vuotta täyttävät 
o Ei vyöarvorajaa 
o Kilpailuhokeina in/tai-hokeit                          
o A-junioreiden hokei-sarjat voidaan yhdistää muihin juniorisarjoihin 

- A-juniorit jissen, tytöt & A-juniorit jissen, pojat 
o Lisenssikaudella 15 - 17 vuotta täyttävät 
o Vyöarvo ≥ 6. kyu 
o A-junioreiden jissen-sarjoja voidaan yhdistää saman sukupuolen muihin jissen-sarjoihin 

- B-juniorit hokei, tytöt & B-juniorit hokei, pojat 
o Lisenssikaudella 12 - 14 vuotta täyttävät 
o Ei vyöarvorajaa 
o Kilpailuhokeina sen/un/hen in/tai-hokeit 
o B-junioreiden hokei-sarja voidaan yhdistää muihin juniorisarjoihin 

- B-juniorit jissen, tytöt & B-juniorit jissen, pojat 
o Lisenssikaudella 12 - 14 vuotta täyttävät 
o Vyöarvo ≥ 6. kyu 
o B-junioreiden jissen-sarjoja voidaan yhdistää saman sukupuolen muihin jissen-sarjoihin 

- C-juniorit hokei, sekasarja 
o Lisenssikaudella 10 - 11 vuotta täyttävät 
o Ei vyöarvorajaa 
o Kilpailuhokeina sen/un in/tai-hokeit 
o C-junioreiden hokei-sarja voidaan yhdistää muihin juniorisarjoihin 

- D-juniorit hokei, sekasarja 
o Lisenssikaudella 7 - 9 vuotta täyttävät 
o Ei vyöarvorajaa 
o Kilpailuhokeina sen in/tai-hokeit 
o D-junioreiden hokei-sarjaa hokei-sarja voidaan yhdistää muihin juniorisarjoihin 

- Trick Track -taitorata ikäryhmittäin, sekasarja 
o Taidominit 4-6-vuotiaat 
o D-juniorit 7-9-vuotiaat 
o C-juniorit 10-11-vuotiaat 
o Ei vyöarvorajaa 
o Trick Track -ikäryhmän sarjaa ei yhdistetä muihin sarjoihin, mikäli kilpailijoita on vähintään 2 

- O-jissen ikäryhmittäin, sekasarja 
o Taidominit 4-6-vuotiaat 



o D-juniorit 7-9-vuotiaat 
o C-juniorit 10-11-vuotiaat 
o Ei vyöarvorajaa 
o O-jissen ikäryhmän sarjaa ei yhdistetä muihin sarjoihin, mikäli kilpailijoita on vähintään 2 

 
 
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, naiset 3 henkilöä, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, +joukkueenjohtaja.  
- Dantai jissen, miehet 3 henkilöä, lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, +joukkueenjohtaja.  
 

 
Ilmoittautumiset:  
 
Ilmoittautumiset seuroittain viimeistään 20.04.2023 Kihappin kautta osoitteessa 
https://www.kihapp.com/tournaments/10967-taidon-sm-kilpailut-2023. 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  
- 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 2023 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.  

 
 
 

https://www.kihapp.com/tournaments/10967-taidon-sm-kilpailut-2023


 
Kilpailumaksu:  
Maksut Suomisportissa osoitteessa: https://www.suomisport.fi/events/01bf2d89-afef-4833-918a-d011e9a2fb6c  
 
Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan Kihappista ennen kaavioiden arvontaa. Ole huolellinen oikean maksun 
valinnassa!  
 

- 35 eur/aikuiset ja sonen -sarjat 

- 20 eur/ D-A-junioreiden hokei- ja jissen -sarjat 
- 10 eur / osallistuminen pelkkään trick trackiin ja/ tai o-jisseniin 
- Jos henkilö toimii vain dantai jissenissä joukkueenjohtajana, mutta ei osallistu muihin sarjoihin tai lajeihin 

osallistumismaksu on 10€. 
 
Taidopassit:  
Jokainen kilpailija täyttää itse taidopassiin kilpailun tiedot ja sarjat, joihin osallistuu. Kuittauksen ja sijoitustiedot saa 
passipöydältä.  
 
Yleisö:  
Yleisölle on varattu jonkin verran katsomotilaa sekä penkkejä. 
 
 
Tulokset:  
Kilpailutulokset ja tapahtumavalokuvia ja videoita julkaistaan Suomen Taidon ja seurojen sivuilla. Kaaviot ja tulokset 
ovat julkisia Kihappissa  
 

Lisätietoja:  
Marko Meriläinen  
make.merilainen@gmail.com 
+358 447 300 476 
 
 
TERVETULOA KILPAILUIHIN! 

https://www.suomisport.fi/events/01bf2d89-afef-4833-918a-d011e9a2fb6c

