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Tervetuloa Boreal Hanmoodon suomenmestaruuskilpailuihin 
Alavudelle 22.4.2023! 
 

Tapahtuma Hanmoodo SM 2023 

Järjestäjä Boreal Hanmoodo Alavus, Boreal Moodo Oy:n luvalla 

Aika Lauantai, 22.4.2023 klo 10-16 
Kisojen päättymisaika voi poiketa aikataulusta 

Paikka Liikuntahalli Iivari, Wilskmanintie 1B, 63600 Töysä 
https://www.google.com/maps/place/Iivari,+Wilskmanintie+1,+636
00+Alavus/@62.6449917,23.8133502,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4
!1s0x4686137fb37cec9d:0xd97e7a49f338db04!8m2!3d62.6449917!
4d23.8155442 

Yhteydenotot mikko.anttila@tyokalukauppa.net 
Kiireellisissä asioissa soita, Mikko Anttila 040-558 3794 

Kilpailumuodot Boreal Hanmoodo henkilökohtainen vapaaohjelma -kilpailu 
Boreal Hanmoodo itsepuolustusnäytöskilpailu  
Boreal Hanmoodo ottelukilpailu 
Boreal Hanmoodo erikoispotkukilpailu 
 
Kilpailujen säännöt, katso kohta Säännöt. 
 

Ilmoittautuminen Kaikki ilmoittautumiset ja osallistumismaksut tulee suorittaa 
viimeistään 15.4.2023 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumiseen kohdasta Ilmoittautuminen ja maksut 
 

Muuta 
 
 

Kilpailupaikalla kuvataan. Ilmoittautumalla kilpailuihin hyväksyt, että 
Boreal Moodo Oy ja järjestävä seura voi käyttää kuvamateriaalia 
omissa kanavissaan. 

 
On tärkeää, että kilpailemaan, huoltajaksi tai katsojaksi kisapaikalle ei tulla, mikäli on 
havaittavissa pienimpiäkään sairastelun oireita. Kisapaikalla tulee noudattaa erittäin hyvää 
(erityisesti käsi-) hygieniaa. 
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Aikataulu 

Päivän alustava aikataulu. Aikataulu sekä päättymisaika voivat poiketa alustavasta kilpailujen 
etenemisestä riippuen. 

10:00 Ovet aukeavat 

10:00 – 10:20 Ilmoittautuminen 

10:20 – 10:45 Tuomarikokous 

10:50 – 11:15 Sääntökokous 

11:15 – 11:30 Kisojen virallinen avaus 

11:30 – 12:15 Kilpailut alkavat henkilökohtaisilla vapaaohjelmilla sekä 
itsepuolustusnäytöksillä   

12:15 – 15.30 Ottelut alkavat A-sarjan otteluilla, joiden jälkeen jatketaan muilla sarjoille 

n. 14:00 30 min tauko pidetään aikataulun salliessa 

15:30 – 15:45 Erikoispotkukilpailu 

15:45 Palkintojen jako ja kisojen päätös 

16:00 Kisapaikka tyhjäksi – Kiitos kaikille osallistumisesta! 

 
Kaikkien ottelijoiden, harrastusaikaan ja ottelukokemukseen katsomatta, tulee olla paikalla 
ennen ilmoittautumisten päättymistä sekä osallistua sääntökokoukseen. 

Osallistumisoikeus 

Boreal Hanmoodo –harrastajat Boreal Hanmoodo -seuroista sekä Suomen Oriental Moodo -liiton 

alaisten Hanmoodo- ja Hoi Jeon Hapkido -seurojen harrastajat, joilla on voimassa oleva liiton 

jäsenyys sekä vähintään keltainen vyö Boreal Hanmoodossa, Hanmoodossa tai Hoi Jeon 

Hapkidossa. 

Kisajärjestäjä ei vakuuta ottelijoita, joten kaikilla osallistujilla tulee myös voimassa oleva 

kamppailulajit ja kilpailemisen kattava vakuutus. 
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Ottelukilpailu 

Sarjat ja painoluokat 

• D-Sarja: Harrastussarja uusille harrastajille tai pitkän tauon jälkeen 

kilpailuihin palaaville harrastajille. Mahdollisimman turvallinen sarja päästä 

kokeilemaan ottelukilpailua hyvässä hengessä. Rajoitettu kontaktivoima ja 

potkuista ainoastaan etu-, kierto- ja sivupotku sallittu. Tyrmäys ei sallittu. 

• C-Sarja: Harrastussarja jo hieman kilpailukokemusta omaaville harrastajille. 

Sarjaan siirtymistä suositellaan, kun kokemusta on 1-3 kilpailuista ja 

heittotekniikat ovat tuttuja. Sarjaan voi siirtyä myös ilman kokemusta D-

sarjasta. Kaikki Boreal Hanmoodo ottelutekniikat sallittu pois lukien 

mattopaini ja lukotus/kuristus. Kontaktin voimaa ei rajoitettu. 

• B-Sarja: Harrastussarja kokeneille kilpailijoille, johon voivat osallistua kaikki 

harrastajat vyöarvosta riippumatta. Sarjaan siirtymistä suositellaan, kun 

kokemusta C-sarjasta on 1-2 kilpailun verran ja mattotekniikat ovat tuttuja. 

Kaikki Boreal Hanmoodo ottelutekniikat sallittu mukaan lukien mattopaini 

ja lukotus/kuristus sekä pystyssä että matossa. Kontaktin voimaa ei 

rajoitettu. Pisteen arvoinen suoritus edellyttää selkeää ja voimakasta 

osumaa. 

• A-Sarja / SM-sarja: Kilpasarja kokeneille ottelijoille. SM-kisoissa virallisen 

SM-statuksen omaava sarja. Kaikki Boreal Hanmoodo ottelutekniikat 

sallittuja. Kontaktin voimaa ei rajoitettu. Pisteen arvoinen suoritus 

edellyttää selkeää ja voimakasta osumaa. SM-status edellyttää ottelemista 

täydellä kontaktilla. 

 
Miehet ja naiset ottelevat omissa sarjoissaan. Harrastaja valitsee itse itselleen 

sopivan sarjan. Näissä SM-kisoissa A- ja B-sarjat otellaan lähtökohtaisesti A-

sarjana. Kisajärjestäjä voi yhdistellä sarjoja painoluokittain. Ottelijoita voidaan 

siirtää sarjojen välillä kilpailijoiden määrän vuoksi tai mikäli harrastajan katsotaan 

ilmoittautuneen hänelle väärään sarjaan. Säännöissä voidaan tehdä sopivien 

otteluiden mahdollistamiseksi yhdessä ottelijoiden kanssa sopien kompromisseja 

mutta tällöin ottelu katsotaan ystävyysotteluksi, jolla ei ole virallista 

kilpailustatusta. 

 
 
Painoluokat 

-45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +85kg 
 
Kisajärjestäjä voi lisätä, yhdistellä, poistaa tai pilkkoa painoluokkia riippuen osallistujamäärästä. 
Merkittävät painoluokkamuutokset ja mahdolliset ystävyysottelut sovitaan aina ottelijoiden 
kanssa. Ystävyysotteluiden henkeen kuuluu, että noudatetaan huomattavaa varovaisuutta ja 
kunnioitetaan vallitsevia tasollisia- tai muita eroja asettamalla taso kummallekin otteluparille 
turvalliseksi ja sopivaksi. 
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Kaikki ottelijat punnitaan. Jos ottelijan paino poikkeaa merkittävästi ilmoitetusta, voidaan hänen 
osallistumisensa evätä tai mahdollisuuksien mukaan hänet siirretään oikeaan painosarjaan. 

Itsepuolustusnäytöskilpailu 

Sarjat: 
 

• B-sarja, jossa kilpailevat aloittelijat/alemmat vyöarvot. 
• SM-sarja (A-sarja), jossa kilpailevat ylemmät ja mustat vyöt sekä halutessaan 

alemmat vyöt. Tämä on virallinen SM-sarja.  
• Sarja valikoituu ryhmän ylimmän vyöarvon mukaan. 

 
Ryhmät: 
 
Kaikki ryhmät kilpailevat joko A- tai B- sarjoissa. Kilpailuun voi kummassakin sarjassa 
osallistua eri kokoisissa ryhmissä. Ryhmän koko 2-4 henkilöä. 

Henkilökohtainen vapaaohjelma -kilpailu 

Sarjat:  
 

• C-sarja, sarja alemmilla värivöillä oleville harrastajille (valkoinen-oranssi) 
• B-sarja, sarja ylemmillä värivöillä oleville harrastajille (violetti-ruskea) 
• SM-sarja (A-sarja), sarja mustalla vyöllä oleville harrastajille. Virallinen SM-kisasarja. 

Erikoispotkukilpailu 

Sarjat:  
 

• B-sarja, yhdellä jalalla suoritettavat hyppypotkut, sarja sopii myös aloittelijoille 
• SM-sarja (A-sarja), kahden jalan erikoispotkut 

 
Potkutekniikat joissa kilpaillaan: 

 
A-sarja:       

• 1. Jalat yhdessä etupotku  
• 2. Siipipotku 
• 3. Saksipotku 

B-sarja:   
• Hyppyetupotku tai 

hyppykirvespotku 
• 2. Hyppysivupotku 

Säännöt 

Ajantasaiset kilpailusäännöt löytyvät Boreal Hanmoodon kotisivuilta: 

https://www.borealhanmoodo.com/saannot 

Kaikki ottelijat osallistuvat sääntökokoukseen, joka järjestetään ennen otteluiden alkamista.  

Tuomarit 

Kilpailun pää- ja kenttätuomareina voivat toimia Boreal Hanmoodo Dan-kollegion jäsenet tai Dan--

https://www.borealhanmoodo.com/
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kollegion tuomarikoulutukseen osallistuneet vetäjät, sekä Hanmoodo ja Hoi Jeon Hapkido 
harrastajat, joilla on kilpailu- ja tuomarointikokemusta. Kulmatuomarina voi toimia 
kilpailukokemusta omaava harrastaja ilman aiempaa tuomarointikokemusta. Halukkaat tuomarit 
ilmoittautuvat dan-kollegiolle etukäteen ja tuomaroimisen ehtona on perinpohjainen 
tutustuminen tuoreimpiin ottelusääntöihin. 
 
Tuomareiden varustuksena on organisaatiomme tuomaripaita tai valkoinen kauluspaita sekä 
tummat suorat housut ja sisätossut. 

Ilmoittautuminen ja maksut 

Jokainen kilpailija ilmoittautuu tapahtumaan http://www.borealhanmoodo.com –verkkosivujen 

kautta. Tiedot tulee täyttää huolellisesti ja oikeudenmukaisesti. Osallistumismaksu maksetaan 

http://borealhanoodo.com/verkkokauppa. Ilmoittautuminen ja maksusuoritus tulee olla tehtynä 

viimeistään 15.4.  

Maksu 30 € yksi kilpailumuoto ja 35 € 2-4 kilpailumuotoa 

Ilmoittautuminen on voimassa, kun osallistumismaksu on kokonaan maksettu ja ottelijan kaikki 

pyydetyt tiedot on toimitettu kisajärjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova ja maksuja ei palauteta, 

paitsi peruutustilanteessa, katso kohta Peruutukset. 

Peruutukset 

Peruutukset tulee tehdä viipymättä kisajärjestäjälle (katso kohta Yhteydenotot). 
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuneista peruutuksista osallistumismaksu 
palautetaan, jos syynä on sairastuminen tai Covid-19 ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet.  

Joukkueenjohtaja 

Joukkueenjohtaja toimii seuran vastuuhenkilönä ja hänen tietonsa ilmoitetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä lomakkeelle. 

Joukkueenjohtajan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä seuran ottelijoiden ja kilpailunjärjestäjän 

välillä ennen kisoja sekä kisojen aikana. 

Joukkueenjohtaja 

• Varmistaa kaikkien ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden (mm. paino, kokemus, 

vakuutuksen voimassa oleminen jne.). Lisäksi varmistaa, että ottelijat ovat ilmoittautuneet 

ja maksaneet osallistumisensa eräpäivään mennessä. 

• Varmistaa että kaikki ottelijat tuntevat kilpailusäännöt etukäteen (paikalla järjestetään 

vielä sääntöleiri, mutta sääntöihin tulee tutustua harjoituksissa jo etukäteen). 

• Ilmoittaa kisapaikalla joukkueen kokoonpanon ja tarkistaa ilmoittautumisen 

paikkansapitävyyden.  

• Toimii esimerkin näyttäjänä ja ohjaa joukkuettaan toimimaan sujuvasti kisapaikalla. 

http://www.borealhanmoodo.com/
http://borealhanoodo.com/verkkokauppa
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Ottelijat 

Seurat järjestävät itse ottelijoidensa puvut ja suojat. Otteluvyöt hoitaa kisojen järjestäjä. 

Ottelijoiden tulee leikata varpaiden ja sormien kynnet lyhyiksi ennen kilpailuja loukkaantumisten 

ehkäisemiseksi. Jos pitkät kynnet aiheuttavat vahinkoa, ottelija voidaan hylätä. 

Kaikkien ottelijoiden tulee osallistua sääntökokoukseen. 

Kisajärjestäjä ei vakuuta ottelijoita, joten kaikilla osallistujilla tulee myös voimassa oleva 

kamppailulajit ja kilpailemisen kattava vakuutus. 

Palkinnot 

Sarjojen kolme parasta palkitaan mitalein. Lisäksi kilpailuissa palkitaan Boreal Champion -

kokonaiskilpailun voittaja Boreal Champion –kiertopalkinnolla. 

Ruokailu ja kahvio 

Kilpailupaikalla tarjolla pientä purtavaa (leipää tms.) Lähin kauppa sijaitsee n. 1,5 km päässä. 
Tuomareille järjestetään ruokailumahdollisuus. 

Kuvaaminen sekä tietojen julkaiseminen 

Kisatulosten, osallistujalistojen ja kisapaikalla otettujen kuvien julkaiseminen internetissä tai 
muissa medioissa on mahdollista. Osallistujista voidaan julkaista nimi, seura, kuvaus suorituksesta, 
sekä sijoitus- ja sarjatiedot sekä kisapaikalla otettuja videoita ja kuvia. 

Muutokset 

Järjestäjä pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin koskien kisojen järjestelyjä. 


