
 

KILPAILUKUTSU 
 
TAIDON HENKILÖKOHTAISET 

JA JOUKKUELAJIEN  
SM-KILPAILUT 

28.4.2018  
 

Aika lauantai 28.4.2018 alkaen klo 10:00 (ovet aukeavat klo 09:00) 
 (kilpailijoiden oltava paikalla klo 09:15, nimenhuuto 09:45) 
 
Paikka Vuores-Talo, Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere 
 
Lajit ja sarjat RANKING HOKEI (yksilö) 

naiset (lisenssikaudella vähintään 15v täyttävät): in/tai hokei 
 miehet (lisenssikaudella vähintään 15v täyttävät): in/tai hokei 
 vyöarvo ³ 2 kyu tai kilpaillut 6.-3. kyu -sarjassa tällä lisenssikaudella  
 
 RANKING JISSEN (yksilö) 

naiset (lisenssikaudella vähintään 18v täyttävät) 
 miehet (lisenssikaudella vähintään 18v täyttävät)  
 vyöarvo ³ 2 kyu tai kilpaillut 6.-3. kyu -sarjassa tällä lisenssikaudella  
 
 DANTAI HOKEI (joukkue, sekasarja) 
 5 henkilön joukkueet (lisenssikaudella vähintään 15v täyttävät): in/tai hokei 
 vyöarvo ³ 6 kyu 
 
 TENKAI (joukkue, sekasarja) 
 6 henkilön joukkueet (lisenssikaudella vähintään 15v täyttävät) 
 vyöarvo ³ 6 kyu 
 
 DANTAI JISSEN 
 naiset 3 + 1 hengen joukkueet (lisenssikaudella vähintään 18v täyttävät) 
 miehet 3 + 1 hengen joukkueet (lisenssikaudella vähintään 18v täyttävät)  
 vyöarvo ³ 6 kyu, kolme ottelijaa, yksi joukkueenjohtaja 

(joukkueenjohtaja lisenssikaudella vähintään 15v täyttävä – asuna tummat housut 
ja valkoinen kauluspaita) 

 
 (lisenssikausi 1.8.2017-31.7.2018) 
 
Ilmoittautuminen  
 Ilmoittautumiset sähköisen Kihapp -järjestelmän kautta 12.4. mennessä: 

https://www.kihapp.com/tournaments/3609-taidon-henkilokohtaiset-ja-
joukkuelajien-sm-kilpailut-2018 ( https://goo.gl/TTPEQE ) 

 
 Ilmottautumisessa mainittava: osallistujan nimi, ikä/syntymävuosi, vyöarvo, sarja 

ja laji(t) sekä seuran sähköpostitiedot laskutusta varten.  
 
Kilpailija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän on vuonna 2017 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. 

  
 Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti seuroittain siten, että seuran 

kilpailuilmoittautumisista vastaava käy ilmoittamassa seuran kilpailijat.  
 
Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain lääkärintodistusta 
vastaan. Joukkueisiin ei voi kilpailujen järjestäjälle ilmoittamatta vaihtaa 
osallistujia. Ilmoittautuessa joukkueen tulee olla täysilukuinen. 

  
Kilpailumaksu Yksilölajit: 35 € / kilpailija (sisältää myös joukkuelajit) 

Vain joukkuelajeihin osallistuvat 10 € / kilpailija / laji (myös dantai jissen 
joukkueenjohtaja).  
 
Ilmoittautumiset laskutetaan seuroittain ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

 
Peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset: 
 Jälki-ilmoittautuneilta peritään kisamaksun lisäksi 5 e / kilpailija. Kilpailijan on 

ilmoitettava peruutuksesta soittamalla kutsussa ilmoitetulle yhteyshenkilölle 
välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan osallistumisensa. Ilmoituksen on 
tultava vähintään 2 tuntia ennen kilpailujen alkamista. Jos ilmoitus on tullut 
ajoissa ja kilpailija toimittaa sairaanhoitajan- tai lääkärintodistuksen, 
kilpailumaksu palautetaan. Muussa tapauksessa kilpailujen järjestäjä pidättää 
koko osallistumismaksun. 
 

Lisenssi Voimassa oleva kilpailulisenssi ja taidopassi. Alle 18-vuotiailla on oltava mukana 
henkilö, jolla on kilpailijan huoltajan yhteystiedot. Kilpailija on itse vastuussa 
oikean lisenssin ja vakuutuksen voimassaolosta. 

 
Pääsyliput Yleisöllä vapaa pääsy. Kisapaikalla on kahvio, josta saa purtavaa ja virvokkeita. 
 
Lisätietoja Juha Lemmetti 040-522 8323, juha.lemmetti@iki.fi,  
 http://www.tampereentaido.fi 
 
Tulokset: Tulokset julkistetaan liiton internetsivuilla, http://www.taido.fi/ 
 
Muuta: Kilpailujen tarkempi aikataulu ilmoitetaan Tampereen Taidon WWW-sivuilla 

sekä Facebookissa viimeistään torstaina 26.4.2018. 
 
Kilpailuissa otettuja kuvia sekä livekuvaa julkaistaan Suomen Taidon sekä 
seurojen eri kanavissa kuten www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tulokset 
julkaistaan osoitteessa www.taido.fi. 

 
 Kaaviot ja tulokset julkaistaan myös Kihappissa ja somessa. 
 
 TERVETULOA! 


