
LIIKESARJAKILPAILU 2018
KILPAILUKUTSU
PORI OPEN POOMSAE 2018

PSYL PORI 7.4.2018

JÄRJESTÄJÄ:

PORIN TAEKWONDO RY



LIIKESARJAKILPAILU PORI 2018

Porin Taekwondo ry järjestää poomsae-kauden toisen kilpailun.
Kilpailussa on mukana kaikki sarjat.

KILPAILUPÄIVÄ

Lauantai 7.4.2018

KILPAILUPAIKKA

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Koulu (PSYL)
Tasavallankatu 4
28130 PORI

SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taek-
wondoliiton liikesarjakilpailun sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Mahdollisista poikkeuk-
sista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. Säännöt ja täydentävät 
määräykset löydät osoitteesta: www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaali-
salkku/liikesarjat

ALUSTAVA AIKATAULU

08:00 Järjestäjät paikalla
08:30 Ilmoittautuminen
09:00 Tuomarikokous
09:30 Joukkueenjohtajien kokous
10:00 - n 16:00 kilpailut     
n 12:00 Lounastauko

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa kilpai-
lun nettisivuille.

TUOMARIVALVOJA

Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii Tatu Iivanainen, yhteystiedot: 0400519531,
tatu.iivanainen(ät)taekwondo.fi

Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit.

KILPAILUN KOTISIVUT

Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan järjestävän seuran sivuilla:
www.porintaekwondo.f

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat


SARJAT

Ranking-sarjat Vyöarvo vähintään 6. kup

Sarja Ikä Jako Liikesarjavalikko

Kadetit 12–14 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjois-
saan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keum-
gang, Taeback, Pyongwon

Juniorit 15–17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjois-
saan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keum-
gang, Taeback, Pyongwon, Ship-
jin

Alle 30 18–30 vuotta Miehet ja naiset omissa sar-
joissaan

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Alle 40 31–40 vuotta Miehet ja naiset omissa sar-
joissaan

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Yli 40 41 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa sar-
joissaan

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Parit alle 17 12–17 vuotta Yksi (1) poika ja yksi (1) tyt-
tö

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keum-
gang, Taeback, Pyongwon, Ship-
jin

Parit alle 30 18–30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nai-
nen

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Parit yli 30 31 vuotta tai yli Yksi (1) mies ja yksi (1) nai-
nen

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Ryhmät 
alle 17

12–17 vuotta Kolme (3) poikaa tai kolme 
(3) tyttöä, pojat ja tytöt sa-
massa sarjassa

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keum-
gang, Taeback, Pyongwon, Ship-
jin

Ryhmät 
alle 30

18–30 vuotta Kolme (3) miestä tai kolme 
(3) naista, miehet ja naiset 
samassa sarjassa

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Ryhmät yli 
30

31 vuotta tai yli Kolme (3) miestä tai kolme 
(3) naista, miehet ja naiset 
samassa sarjassa

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonk-
won, Hansu

Freestyle 12 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa sar-
joissaan

Freestyle 
parit

12 vuotta tai yli Yksi (1) mies ja yksi (1) nai-
nen

Elimination 12 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa sar-
joissaan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keum-
gang, Taeback, Pyongwon, Ship-
jin



Ranking-sarjoissa suoritettavat liikesarjat arvotaan kilpailua edeltävänä päivänä.

Jos sarjassa on kilpailijoita/pareja/ryhmiä 11 tai enemmän, aloitetaan kilpailu alkukierrok-
selta, josta puolet (pyöristettynä ylöspäin) jatkaa semifinaalikierrokselle. Jos 
kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 6-10, aloitetaan kilpailu semifinaalikierrokselta, josta 5 pa-
rasta jatkaa finaalikierrokselle. Jos kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 5 tai vähemmän, aloite-
taan kilpailu suoraan finaalikierrokselta. Jokaisella kierroksella suoritetaan kaksi liikesar-
jaa.

Freestyle-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat/parit suorittavat yhden lii-
kesarjan.

Elimination-sarjoissa kilpailu käydään pareittain cup-kaaviolla, jossa voittaja jatkaa 
eteenpäin. Jokaisessa parissa kumpikin kilpailija suorittaa kaksi liikesarjaa vuorotellen. 
Elimination-sarjoja ei välttämättä järjestetä jokaisen ranking-kilpailun yhteydessä.

Harrastaja- ja ilves-sarjat

Sarja Ikä Vyöarvo Jako Liikesarjavalikko

Keltaiset Ei ikärajaa 8.–7. kup Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 1–4 Jang

Vihreät Ei ikärajaa 6.–5. kup Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 2–6 Jang

Siniset Ei ikärajaa 4.–3. kup Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo

Punaiset–
mustat

Ei ikärajaa 2. kup – 2. 
poom/dan

Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Ilves, keltai-
set

13 vuotta tai 
nuorempi

8.–7. kup Tytöt ja pojat samassa 
sarjassa

Taegeuk 1–4 Jang

Ilves, vihreät 13 vuotta tai 
nuorempi

6.–5. kup Tytöt ja pojat samassa 
sarjassa

Taegeuk 2–6 Jang

Ilves, siniset 13 vuotta tai 
nuorempi

4.–3. kup Tytöt ja pojat samassa 
sarjassa

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo

Ilves, punai-
set–mustat

13 vuotta tai 
nuorempi

2. kup – 2. 
poom

Tytöt ja pojat samassa 
sarjassa

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Diesel-sarja 30 vuottai tai 
yli

Vähintään 8. 
kup

Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Parit, alem-
mat vyöt

Ei ikärajaa 8.–5. kup Kaksi (2) kilpailijaa, 
joko samaa tai eri su-
kupuolta

Taegeuk 2–6 Jang

Parit, ylem-
mät vyöt

Ei ikärajaa 4. kup – 2. 
poom/dan

Kaksi (2) kilpailijaa, 
joko samaa tai eri su-
kupuolta

Taegeuk 5–8 Jang, Koryo

Parit, ilvekset 13 vuotta tai 
nuorempi

8. kup – 2. 
poom

Kaksi (2) kilpailijaa, 
joko samaa tai eri su-
kupuolta

Taegeuk 2–6 Jang

Ryhmät, har-
rastajat

Ei ikärajaa 8. kup – 2. 
poom/dan

Kolme (3) kilpailijaa, 
joko samaa tai eri su-
kupuolta

Teageuk 4–8 Jang, Koryo



Harrastaja- ja ilves-sarjoissa kilpailijat käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat suoritta-
vat kaksi liikesarjaa. Kilpailijat saavat itse valita suoritettavat liikesarjat sarjansa liikesar-
javalikosta. Kilpailija/pari/ryhmä ei saa suorittaa samaa liikesarjaa kahdesti. Poikkeukse-
na ilves-sarjoissa kilpailija/pari saa suorittaa liikesarjavalikon alimman liikesarjan kahdes-
ti, mutta ei muita liikesarjoja.

Mikäli parista toisen vyöarvo on alempien ja toisen ylempien vöiden mukainen, kilpailee 
pari ylempien vöiden parisarjassa.

Harrastaja- ja ilves-sarjoihin ei saa osallistua henkilö, joka on aiemmin kilpaillut ranking-
sarjoissa tai vastaavissa.

Mahdollisista poikkeusluvista sarjoihin osallistumiseen tulee lähettää hakemus liikesarja-
tuomarivaliokunnalle hyvissä ajoin ennen kilpailua.

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 hei-
dät ilmoittaa sähköpostitse kilpailut@taekwondo.fi

Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdis-
tää sarjoja. Sarjojen yhdistämisen tulisi ensisijaisesti koskea vyöarvorajoja, toissijaisesti 
vasta sukupuolirajoja. Jos vyöarvoja yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman 
vyöarvon mukaisesta valikosta.

KILPAILIJAN VAATIMUKSET

• Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassaoleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi.
• Ranking sarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Taekwondoliiton ur-

heilijasopimus täytettynä ja toimitettuna Suomen Taekwondoliiton toimistoon (ur-
heilijasopimuksen voi hyväksyä myös sähköisesti).

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

• Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista: 
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/lajilisenssi/

 AVOIN TAITOKILPAILU

• Sarjat: 5-7v, 8-11v, 12-15v, avoin
• Osallistumismaksu 5€ (maksetaan paikan päällä)
• Suoritus:
• Vapaavalintainen kehonhallintaliike (esim. Kuperkeikka, kärrynpyörä, voltti tms.)
• Vapaavalintainen murskaus (levyn vahvuus ikäluokan mukaan)
• Vapaavalintainen hyppypotku läpyskään
• Ilmoittautua voi myös paikanpäällä, mutta osallistujamäärän arvioimiseksi toivom-

me ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen: 
taekwondopori(ät)gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN

Kaikkiin sarjoihin ilmoittautumiset TPSS  [http://www.tpss.eu ] kautta ja linkki löytyy 
myös kilpailuiden kotisivuilta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
1.4.2018. Kilpailujärjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä ilmoit-
tautumisia.

PALKINNOT

Harrastaja-  ja ilvessarjoissa palkitaan kolme parasta. Ilves-sarjoissa kaikille osallistujille 
jaetaan ilves-diplomit.

http://www.tpss.eu/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/lajilisenssi/


MAKSUT

Sarja Hinta Huom

Ranking sarja 36 €
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset 
tpss kautta

Harrastaja-sarjat 36 €

Ilves-sarjat 36 €

Osallistuminen useampaan Harrasta-
ja- tai Ilves-sarjaan

50 €

Jälki-ilmoittautuminen 20 €

Taitokilpailu   5 € Maksu paikanpäällä

Porin Taekwondo ry laskuttaa osallistujat seuroittain.

RUOKAILU

Paikalla on kahvio, josta voi ostaa pientä purtavaa. 
• Lounas etukäteen ilmoittautuneille, maksu paikanpäällä. Ilmoittautumiset 

osoitteeseen taekwondopori(ät)gmail.com
• Lounas ilmoittautumiset allergioineen viimeistään 1.4.2018
• Lounaasta on myös kasvis, gluteiiniton, sekä laktoositon vaihtoehto.

YHTEYDENOTTO

Saija Vuori
s.m.vuori(ät)gmail.com
040 587 9455



Avoin maajoukkueleiri 
porissa 8.4.2018

Leirillä on buffet, josta voi ostaa virvokkeita ja lounaan lou-
nastauolla. Leiri-ilmoittautumisten yhteydessä voi ostaa lou-
naan ennakkotilaushintaan 7 eur.

Ilmoittautuminen leirille
https://www.suomisport.fi/events/b90dafbe-cca2-4676-92b6-f2d755264ea8

Hinta
35 eur

Ohjaajat
Marco Halonen
liikesarjamaajoukkueen päävalmentaja

Saija Vuori
liikesarjatuomari

Lisätietoja
s.m.vuori(ät)gmail.com

https://www.suomisport.fi/events/b90dafbe-cca2-4676-92b6-f2d755264ea8

