
LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016
KILPAILUKUTSU
KUOPIO OPEN POOMSAE 2016

SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 29.10.2016

JÄRJESTÄJÄ:
KUOPION TAEKWONDO RY



LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2016
Kuopion Taekwondo ry järjestää yhdessä Suomen Taekwondoliiton kanssa vuoden 2016 viidennen Poomsae-kilpailun.

Kilpailussa  on mukana ranking- ja kaikki harrastajasarjat.

KILPAILUPÄIVÄ
Lauantai 29.10.2016

KILPAILUPAIKKA
Sport & Spa Hotel Vesileppis, Vokkolantie, 79100 Leppävirta

www.vesileppis.fi

SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Taekwondoliiton liikesarjasääntöjä, jotka pohjautuvat WTF:n määrittelemiin liikesarjojen
kilpailusääntöihin. Säännöt löytyvät Suomen Taekwondoliiton materiaalisalkusta.

Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.

ALUSTAVA AIKATAULU
08:00 Järjestäjät paikalla
08:50 Ilmoittautuminen
09:00 Tuomarikokous
09:30 Joukkuejohtajien kokous
10:00 – n. 16:00 Kilpailut
n. 12:00 Lounastauko

TUOMARIT
Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii Tatu Iivanainen yhteystiedot: 0400 519 531 , tatu.iivanainen@taekwondo.fi. 

Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit.

KILPAILUN KOTISIVUT
Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan järjestävän seuran sivuilla: 

http://www.kuopiontaekwondo.com/kuopio-open-2016/



SARJAT

RANKINGSARJAT
Sarja Ikä Sukupuoli

Kadetit 12-14 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Juniorit 15-17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Alle 30 18-30 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Alle 40 31-40 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Yli 40 41- vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Parit alle 17 12-17 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Parit alle 30 18-30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Parit yli 30 31 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.

Ryhmät alle 17 12-17 vuotta Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Ryhmät alle 30 18 - 30 vuotta Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Ryhmät yli 30 31 vuotta + Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Single elimination
tournament

12 vuotta +

Rankingsarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta kilpailija 
täyttää kuluvan kalenterivuoden (2016) aikana.

HARRASTAJASARJAT
Sarja Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko

Keltavöiset 8.-7. kupMiehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 1-4 Jang
Vihreävöiset 6.-5. kupMiehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 2–6 Jang
Sinivöiset 4.-3. kupMiehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 4-8 Jang
Puna- ja mustavöiset 2. kup-2. danMiehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 6-8 Jang, Koryo
Parisarja, alempivöiset 8.-5. kupMiehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 2-6 Jang
Parisarja, ylempivöiset 4. kup-2. danMiehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 5-8 Jang, Koryo
Ryhmäsarja 8. kup–2. danKolmen hengen ryhmät. 

Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo

ILVESSARJAT (0 – 13 vuotiaat)
Sarja Vyöarvo Liikesarjavalikko

Keltavöiset 8.-7.kup Taegeuk 1 – 4 Jang
Vihreävöiset 6.-5.kup Taegeuk 2 – 6 Jang
Sinivöiset 4.-3.kup Taegeuk 4 – 8 Jang
Puna-ja mustavöiset 2.kup-2.poom Taegeuk 6 – 8 Jang, Koryo
Parisarja 8.kup-2.poom Taegeuk 2 – 6 Jang

Harrastajien pari – ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko samaa, tai eri sukupuolta. Jos parisarjoissa parit ovat eri 
vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan.



JOS PARI/RYHMÄ SARJAAN OSALLISTUU JÄSENIÄ USEAMMASTA KUIN YHDESTÄ SEURASTA, TULEE HEIDÄT ILMOITTAA 
SÄHKÖPOSTITSE tatu.iivanainen@taekwondo.fi.

Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää sarjoja. Jos vyöarvoja 
yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta.

ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT

 Rankingsarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 mennessä 
tapahtuman kotisivuilla, sekä Suomen Taekwondoliiton sivustolla. Katso Liikesarjojen kilpailusäännöistä kohta 7 
Liikesarjavalikko (koskee vain rankingsarjoja). Kisajärjestäjä voi suorittaa liikesarjojen arvonnan kuitenkin siten, 
että tuomarivalvojan pyynnöstä pystyy toteen näyttämään arvomman tapahtuneen ilman minkäänlaista vilppiä.

 Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa 30-60 sekunnin tauolla. Ensimmäinen esitettävä liikesarja 
on oltava valikon alin liikesarja. Toinen liikesarja on vapaavalintainen. Harrastajasarjoissa toinen liikesarja ei saa 
olla sama kuin ensimmäisellä kierroksella esitetty. Ilves-sarjoissa toinen liikesarja SAA olla sama kuin 
ensimmäisellä kierroksella esitetty.

KILPAILIJAN VAATIMUKSET
 Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassaoleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi.

 Rankingarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Taekwondoliiton urheilijasopimus täytettynä ja 
toimitettuna Suomen Taekwondoliiton toimistoon (urheilijasopimuksen voi hyväksyä myös sähköisesti vuoden 
2016 lisenssiä ottaessaan). 

 Rankingsarjoihin osallistuvalla tulee olla vähintään 4.kup vyöarvo.

 Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva Taekwondo-kilpailemisen kattava 
urheilu- tai tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.

Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista:

www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/lajilisenssi 

ILMOITTAUTUMINEN
Kaikkiin sarjoihin ilmoittautumiset TPSS  [www.tpss.eu] kautta ja linkki löytyy myös kilpailuiden kotisivuilta. TPSS avautuu 
7.10.2016. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.10.2016. Kilpailujärjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan 
myöhästyneitä ilmoittautumisia. 

PALKINNOT
Ranking-, harrastaja- ja ilvessarjoissa palkitaan kolme parasta. Ilves-sarjoissa kaikille osallistujille jaetaan ilves-diplomit.

MAKSUT
Sarja Ikä Huom!
Ranking sarjat 35e / kilpailu Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Harrastaja-sarjat 35e Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Ilves-sarjat 35e Yksilö, parit. Ilmoittautumiset tpss kautta

Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö.
Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisten perusteella ilmoitetulle yhteyshenkilölle. 

http://www.tpss.eu/


Suomen Taekwondoliitto laskuttaa rankingkilpailijoita erikseen. Ranking-sarjojen maksuja ei makseta järjestävän seuran 
tilille.

RUOKAILU JA MAJOITUS
Kisapaikalla on kahvio, josta saa myös keittolounasta.

Sport & Spa Hotel Vesileppis
Vokkolantie, 79100 Leppävirta

Myyntipalvelu
puh. 029 170 0170
myynti@vesileppis.fi

100,-/vrk/kahden hengen huone
90,-/vrk/yhden hengen huone
25,-/lisävuode aikuinen
20,-/lisävuode lapsi (4-12v)

Tämä majoituspaketti sisältää

- kylpylän käytön vapaasti
- hotellin kuntosalin vapaan käytön
- hiihtoareenan vapaan käytön
- aamiaisen

Huoneita voi varata tunnuksella ”Kuopiontaekwondo”. Kisakiintiö on voimassa tällä tarjoushinnalla saatavuudesta 
riippuen 17.10.2016 saakka. 

- lounasruokailu puffapöydästä 10,-/hlö
- sporttipakettiruokailu 14,-/hlö 

YHTEYDENOTTO
RANKING SARJAT
Kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa, voitte ottaa yhteyttä Tatuun:
Tatu Iivanainen
0400 519 531
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

HARRASTAJAT
Laura Känninen
laura.kanninen@gmail.com
040-8279256
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