Aika:

Lauantai 11. toukokuuta 2019

Paikka:

Klaukkalan Jäähalli
Lepsämäntie 12
01800 Klaukkala
Huom! Klaukkalan keskustassa järjestetään samana lauantaina Nurmijärven kunnan
organisoima Nurmijärvi Open liikuntatapahtuma. Tästä johtuen Klaukkalan
keskustassa on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. Nurtzi Openin paikoitusalueena
toimivat jäähallin sekä vastapäisen koulun parkkipaikat.

Sarjat:

Nurtzi Open ei ole otteluliigan osakilpailu. Tästä johtuen urheilija voi valita
aloittelijoiden tai edistyneempien sarjan vapaasti ilman, että se vaikuttaa
osallistumisoikeuteen muissa kotimaan kisoissa. Sarjoja ja painoluokkia on
muokattu, jotta sarjataulukko olisi mahdollisimman selkeä ulkomaalaisille
vieraille. Tarkistathan sarjataulukosta pääkontaktia koskevat linjaukset huolella!
Edistyneet:
Aikuiset (olympiapainoluokat), nuoret (nuorten olympiapainoluokat), kadetit, lapset
Aloittelijat:
Aikuiset (olympiapainoluokat), nuoret (nuorten olympiapainoluokat), kadetit, lapset

Kaikki sarjat käydään cup-systeemillä.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on ke 1.5.2019.
Mahdolliset sarjasiirrot ja peruutukset on ilmoitettava määräpäivän jälkeen
viipymättä sähköpostilla (laura.h.ojanen@gmail.com) tai puhelimitse (040 517 8662)

Kilpailumaksu:

Sarja

Maksu

Aloittelijat

35 €

Edistyneet

45 €

Jälki-ilmoittautuminen (lisämaksu)

20€

Sarjanvaihto (lisämaksu)

20€

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

Sarja

Ikä

Otteluaika

Painoluokat

Aloittelijat
Kids
ei pääkontaktia

6-8 v.
2011 – 2013

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40, 43, -46, -50, +50

Miniors
ei pääkontaktia

9-11 v.
2008 - 2010

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat:
-30, -35, -40, -45, -50, +50

Cadets

12-14 v.
2005 - 2007

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Kadettien painoluokat
Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, 55, -59, +59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, 61, -65, +65

Juniors
ei pääkontaktia

15-17 v.
2002 - 2004

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

Seniors
ei pääkontaktia

+17 v.
2002 tai aik.

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Masters
vapaaehtoinen
pääkontakti

+30 v.
1989 tai aik

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

ei pääkontaktia

Edistyneet
Miniors
kevyt
pääkontakti

9-11 v.
2008 - 2010

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40, 43, -46, -50, +50

Cadets
WT säännöt,
kevyt
pääkontakti

12-14 v.
2005 - 2007

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Kadettien painoluokat
Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, 55, -59, +59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, 61, -65, +65

Juniors

15-17 v.
2002 - 2004

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

+17 v.
2002 tai aik.

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

WT säännöt
Seniors
WT säännöt

Kilpailuoikeus:
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumiset
suorittavan henkilön tulee varmistaa, että urheilijoilla on voimassa oleva Su omen
Taekwondoliiton lisenssi (ei koske ulkomaisia osallistujat), taekwond o-kilpailun
kattava voimassa oleva vakuutus (Järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden
vakuutusturvasta.), alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun
osallistumisesta. 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 muissa sarjoissa kuin edistyneidensarjoissa, mikäli ottelijan ikä,
taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan kilpailijoiden turvallisuushuomioiden
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

Aikataulu:

Perjantai
18.00-19.00 Punnitus, Klaukkalan jäähalli
23.00 Ottelulistat julkaistaan TPSS:ssä ja kilpailun nettisivuilla
Huom! Etäpunnitusmahdollisuus kaikille sarjoille. Punnituspaikkakunnat julkaistaan
mahdollisimman pian.
Lauantai
06.00 Random-punnittavien lista julkistetaan TPSS:ssä ja kilpailun nettisivuilla
08.00 Random-punnitus, Klaukkalan jäähalli
08.15-08.45 Tuomarikokous
08.45-09.00 Joukkueenjohtajien kokous
09.00-17.00 Ottelut
Huom! Random weig in järjestetään WT:n ottelusääntöjen Artiklan 9.2 mukaisesti.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa
kilpailun nettisivuille.

Majoitus:

Salimajoitus
Salimajoituksen voi varata lomakkeen kautta:
www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2019/majoitusaccommodation-and-trans
Hotelli
Kiljavanranta
Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
puh. 09 276 251
kiljavanranta@kiljavanranta.fi

Ruokailu:
Kisalounas tarjolla VAIN ennakkoon tilattuna 9 €/annos. Varaukset seuroittain
1.5.2019 mennessä oheisen lomakkeen kautta:
www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2019/ruokailu-meals
Lounaat laskutetaan seuroittain.

Lisätietoja:

Kilpailunjohtaja
Iiro Suorela
p.0400 728 286
iiro.suorela@elisanet.fi
Kilpailun tuomarivalvoja
Ari Lindroos
p.040 742 4149
ari.lindroos@aloy.fi

HUOM! Kisoja voit seurata live streamin kautta netistä!
Linkki päivitetään kilpailun nettisivuille.

www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2019

