KILPAILUKUTSU

HIISI CHALLENGE 2018
Aika: 19.8.2018
Paikka: Aura Light Areena, Juurakkotie 6, Nummela
Sarjat: C1, C2, B2 ja H
Ilmoittautuminen:
HUOM! C1- ja C2-sarjoissa testataan yhdistettyjä painoluokkia!
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu Ilmoittautumisten
määräpäivä on sunnuntai 12.8.2018.
HUOM! Urheilija voi ilmoittautua TPSS:ssä vain yhteen sarjaan.
TPSS:ssä ei saa käyttää Ä ja Ö kirjaimia (korvataan A ja O).
Mahdolliset sarjan siirrot ja peruutukset on ilmoitettava määräpäivän jälkeen viipymättä
sähköpostilla (ville.montonen@taekwondovihti.fi) tai puhelimitse (044-3381623)!
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua ilmoittautumispisteessä kilpailupäivänä.
Kilpailumaksu:

Sarja

Maksu

Kaikki sarjat (C2, C1, B2 ja H)

35 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen Taekwondoliitto
laskuttaa osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta, mikäli ottelija on ainoa
ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta.
Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleisetperuu
Harrastajat
C2-juniorit

12-14 v.
2004 - 2006

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -33, -41, -47, -55, +55
Pojat: -37, -45, -53, -61, +61

B2-juniorit

15-17 v.
2001 - 2003

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -44, -49, -55, -63 +63
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73

Harrastajat (H)

+17 v.
2001 tai aik.

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80

Kadetit
Kadetit (C1)

12-14 v.
2004 - 2006

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -33, -41, -47, -55, +55
Pojat: -37, -45, -53, -61, +61

Kilpailuoikeus:
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumiset suorittavan
henkilön tulee varmistaa, että urheilijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi,
taekwondo-kilpailun kattava voimassa oleva vakuutus (järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden
vakuutusturvasta), alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta sekä
vähintään vihreä vyö (6.kup) tai aloittelijoiden sarjoissa vähintään keltainen vyö (8.kup). Myös
joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi.
Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijaa ei ilmoiteta hänen taitotasonsa ja kokemuksensa
huomioiden liian helppoon sarjaan samoin kuin siitä, että kilpailijalla on edellytykset osallistua
ikänsä huomioiden vanhempien ikäluokkien sarjoihin.
Kilpailun juryllä on oikeus kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan kilpailuoikeus ilmoitettuun
sarjaan, mikäli ottelijan ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan kilpailijoiden turvallisuus
huomioiden ottelijan on katsottava olevan väärässä sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa
eikä kilpailumaksua palauteta.
Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton ottelusääntöjä
täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta.
Säännöt ja täydentävät määräykset löydät osoitteesta:
www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/ottelu
Kilpailut käydään yhdellä ottelualueella.
Kadettisarjoissa EI jaeta liigapisteitä.

Punnitus:

Joukkueenjohtaja punnitsee seuransa ottelijat ja lähettää alla olevan täytetyn kaavakkeen
allekirjoitettuna viimeistään lauantaina 18.8.2018 klo 16:00 mennessä kuvana tai skannauksena
tuomarivalvojalle (ville.montonen@taekwondovihti.fi). Kadettisarjoissa suoritetaan
tarkistuspunnitukset kilpailupäivän aamuna aikataulun mukaisesti. Tarkistuspunnituksissa
käytetään WT:n sääntöjä, jonka mukaan paino saa olla enintään 5% yli painoluokan maksimin.
Tarkistuspunnitukseen arvotut kadetit ilmoitetaan Vihdin Taekwondon www-sivuilla
(www.taekwondovihti.fi) sekä joukkueenjohtajille sähköpostilla lauantai-iltana.
Muissa sarjoissa järjestäjä varaa oikeuden suorittaa tarkistuspunnituksia, mikäli näkee niille
tarvetta.

Aikataulu:

8:00-8:30 Tarkistuspunnitukset
8:45 Joukkueenjohtajien kokous
9:00 Ottelut alkavat
12:00-13:00 Ruokatauko
13:00 Ottelut jatkuvat
Huom! Aikataulu voi muuttua ottelijoiden määrästä riippuen.

Ruokailu:

Kisapaikan vieressä on ravintola: https://grandefamiglia.fi/ravintola/#tervetuloa
Nummelan keskustaan on matkaa reilu 2km.

Salimajoitus: Mikäli haluat varata salimajoituksen kisapaikalta, ota yhteys kilpailunjärjestäjään
(ville.montonen@taekwondovihti.fi tai 044-3381623) 14.8.2018 mennessä. Maksu 10e/hlö,
käteisellä paikan päällä

Lisätietoja:

Kilpailunjärjestäjä/Tuomarivalvoja: Ville Montonen 044-3381634
(ville.montonen@taekwondovihti.fi)
Kilpailunjohtaja: Kari Sirviö 050-5810906 (kari.sirvio@taekwondovihti.fi)
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Olen valvonut ja kirjannut yllä olevat tiedot ja vakuutan ne oikeiksi.

_________________________________________
Allekirjoitus sekä nimenselvennys, aika ja paikka

