
KILPAILUKUTSU 
TOPTEN CUP VI 11.3.2023         SUOMI CUP OSAKILPAILU
Järvenpään Kehäkarhut sali, Seutulantie 14, 04410 Järvenpää

AIKATAULU 
Lauantai 11.3.2023
08:00 - 10:00 Punnitus, Järvenpään Kehäkarhut sali, Seutulantie 14, 04410 Järvenpää 
10:00 - 12:00 Otteluparien arvonta ja ottelujärjestyksen laatiminen   
13:00 - 13:45 Tuomaripalaveri ja valmentajainfo
14:00 - Ottelut alkavat

PAINOSARJAT, SÄÄNNÖT JA IKÄLUOKAT 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton sekä WAKO:n viralliset Kick-Light, Light-Contact ja Point Fighting säännöt sekä 
seuraavat painosarjat ja ikäluokat:

OSALLISTUMISMAKSU 
20€/sarja. Sama ottelija voi osallistua yhtä paino- ja ikäluokkaa ylempään sarjaan sekä eri ottelumuotoihin. 
Osallistumismaksu maksetaan ennakkoon tilille NORDEA FI03 1032 3000 5400 17. Viestikenttään teksti  ”topten 
cup 6 osallistumismaksu”, monta osallistumista on maksettu sekä osallistujien koko nimet ja sarjat (kuitti 
maksusta esitettävä punnituksen yhteydessä). Osallistumismaksun voi myös maksaa punnituksen yhteydessä 
käteisellä/kortilla. 

PALKINNOT

Sijoille 1 - 3 yltäneet saavat mitalit, pronssista otellaan. Kaikki osallistujat saavat diplomit. Budoland Finland 
palkitsee Suomi Cupin kokonaiskilpailun parhaat yhteensä 1000 euron arvoisilla varusteilla. Kokonaiskilpailun 
sarja -voittajat palkitaan erikseen pokaalilla, kunhan ovat osallistuneet vähintään kahteen osakilpailuun.

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen kilpailuoppaan mukaisesti RSportz:in kautta Sportdataan. Ohjeita ja apua ilmoittautumisessa 
040 5037007. Ottelijoiden ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 8.3.2023 klo 23.59, jonka jälkeen ajallaan 
ilmoittautuneet ottelijat voivat sääntöjen mukaan vielä tehdä muutoksia tai lisäyksiä järjestäjän kautta. Nämä 
muutokset on tehtävä viimeistään perjantaina 10.3 klo 12.00 mennessä sähköpostilla info(at)toptencup.fi. 
HUOM. PUNNITUKSEN YHTEYDESSÄ EI ENÄÄN ILMOITTAUTUMISIA SALLITA. Ottelijan tulee esittää punnituksen 
yhteydessä virallinen henk.todistus ja lajipassi, jossa alle vuoden vanha lääkärintarkastus. Ottelijalla tulee olla 
voimassa oleva Potkunyrkkeilyliiton lisenssi. Jos ottelijalla on oma vakuutus tulee hänen esittää siitä todistus. 
Tuomareiden ilmoittautuminen SPNL tuomarit Facebook -ryhmä tai viestillä numeroon 040 5037007 (Sami Savo). 

OTTELUVARUSTEET

Kilpailuissa käytetään Suomen Potkunyrkkeilyliiton ja WAKO:n hyväksymiä suojia. Kaikki otteluhanskat 
järjestäjän puolesta. Tarjolla muutamia lainavarusteita sekä mahdollisuus ostaa paikan päällä 
maahantuojan myyntipisteeltä tai budoland.fi verkkokaupasta. Otteluvarustepaketti huippuhintaan 
TOPTEN CUP kilpailijalle! Varusteita koskevat tiedustelut voitte laittaa sähköpostilla osoitteeseen 
asiakaspalvelu(at)budoland.fi.

LISÄTIETOJA 

Sami Savo, 040 503 7007 
info(at)toptencup.fi  

Kilpailijat saavat osallistua useampaan ottelumuotoon ja voivat nousta
korkeintaan yhden painoluokan ylöspäin. Vain omassa ikäluokassa saa kilpailla. Point Fightingissa järjestetään 
kaikille painoluokille avoin Grand Champion -sarja.
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