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KILPAILUKUTSU !!

HNMKY TAEKWONDO 
OPEN 2019 !!

Liikesarjakilpailu la 27.4. 
Otteluleiri la-su 27-28.4. 
Liikesarjaleiri su 28.4. !!!!!!

KILPAILUSIVUT: www.hnmky.fi/hnmky-taekwondo-open !!
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!
LIIKESARJAKILPAILU HNMKY TAEKWONDO OPEN 2019 !
HNMKY Taekwondo järjestää yhdessä Suomen Taekwondoliiton kanssa liikesarjojen ranking-kilpailun. 
Kilpailuissa on mukana ranking-, ilves- ja harrastajasarjat. !
KILPAILUPÄIVÄ !
Lauantaina 27.4.2019 !
KILPAILUPAIKKA !
MALMIN PALLOILUHALLI, Siemenkuja 3, 00700 Helsinki !
SÄÄNNÖT !
Kilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton 
liikesarjakilpailun sääntöjä. Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien 
kokouksessa. Säännöt löydät osoitteesta:  
 www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat !
ALUSTAVA AIKATAULU !
08:00 Järjestäjät paikalla 
08:30 Ilmoittautuminen ja kilpailualueelle pääsy 
09:00 Tuomarikokous 
09:30 Joukkueenjohtajien kokous 
10:00 –16:00 Kilpailut 
n.12:00 Lounastauko (Kilpailupaikalla kioski ja läheisyydessä useita ravintoloita).   
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa kilpailun nettisivuille. !
TUOMARIT !
Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii Jenni Pohjonen. 
Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit. !
KILPAILUN KOTISIVUT !
Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan kilpailusivuilla: www.hnmky.fi/hnmky-taekwondo-open !
ILMOITTAUTUMINEN !
• Ilmoittautuminen TPSS tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu   
• Ilmoittautumisten määräpäivä on perjantaina 19.4.2019.  
• Parit ja ryhmät, joissa on jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan sähköpostitse 

tatu.iivanainen@taekwondo.fi !
HINNAT JA LASKUTUS !

!
Useampaan harrastaja- ja/tai ilvessarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö. 
Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan.  
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa kaikkien sarjojen osallistujia seuroittain.  
Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot: 
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/ !!

SARJA HINTA HUOM

Ranking-sarjat 36 € Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta

Ilves-sarjat 36 € Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta

Harrastaja-sarjat 36 € Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
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!
SARJAT !!
Sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta 
kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2019) aikana. !
Nämä määräykset kilpailusarjoista ovat voimassa 24.9.2018 alkaen toistaiseksi kaikissa Suomessa 
järjestettävissä liikesarjakilpailuissa. !

!
Ranking-sarjoissa suoritettavat liikesarjat arvotaan kilpailua edeltävänä päivänä. !
Jos sarjassa on kilpailijoita/pareja/ryhmiä 11 tai enemmän, aloitetaan kilpailu alkukierrokselta, josta 
puolet (pyöristettynä ylöspäin) jatkaa semifinaalikierrokselle. Jos kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 6-10, 
aloitetaan kilpailu semifinaalikierrokselta, josta 5 parasta jatkaa finaalikierrokselle. Jos kilpailijoita/
pareja/ryhmiä on 5 tai vähemmän, aloitetaan kilpailu suoraan finaalikierrokselta. Jokaisella kierroksella 
suoritetaan kaksi liikesarjaa. !

Ranking-sarjat Vyöarvo vähintään 6. kup
Sarja Ikä Jako Liikesarjavalikko

Kadetit 12–14 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang

Juniorit 15–17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Alle 30 18–30 vuotta Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin

Alle 40 31–40 vuotta Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin

Yli 40 41 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Koryo, Keumgang, Taeback, 
Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon, Hansu

Parit alle 17 12–17 vuotta Yksi (1) poika ja yksi (1) tyttö Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Parit alle 30 18–30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin

Parit yli 30 31 vuotta tai yli Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon

Ryhmät alle 17 12–17 vuotta Kolme (3) poikaa tai kolme (3) 
tyttöä, pojat ja tytöt samassa 
sarjassa

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

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

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Shipjin

Ryhmät yli 30 31 vuotta tai yli Kolme (3) miestä tai kolme (3) 
naista, miehet ja naiset samassa 
sarjassa

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon

Freestyle 12 vuotta tai yli Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Freestyle parit 12 vuotta tai yli Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen
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!
Freestyle-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat/parit suorittavat yhden liikesarjan. 
Elimination-sarjaa ei järjestetä HNMKY Taekwondo Open-kisoissa. !

!
Harrastaja- ja ilves-sarjoissa kilpailijat käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat suorittavat kaksi 
liikesarjaa. Kilpailijat saavat itse valita suoritettavat liikesarjat sarjansa liikesarjavalikosta. Kilpailija/
pari/ryhmä ei saa suorittaa samaa liikesarjaa kahdesti. Poikkeuksena ilves-sarjoissa kilpailija/pari saa 
suorittaa liikesarjavalikon alimman liikesarjan kahdesti, 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. Mahdollisesta poikkeusluvasta osallistua sarjoihin tulee lähettää 
liikesarjatuomarivaliokunnalle kirjallinen hakemus 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.  Diesel-sarjalainen voi 
osallistua myös vyövärien sarjaan. !
Kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää sarjoja sekä rajoittaa 
elimination sarjan osallistujamäärää. Sarjojen yhdistämisen tulisi ensisijaisesti koskea vyöarvorajoja, 
toissijaisesti vasta sukupuolirajoja. Jos vyöarvoja yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman 
vyöarvon mukaisesta valikosta. HUOM! Tarkentava ohjeistus: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/@Bin/
3433606/liikesarjojen+kilpailusarjat+24092018.pdf !!

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, keltaiset 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, punaiset–
mustat

13 vuotta tai 
nuorempi

2. kup – 2. 
poom

Tytöt ja pojat samassa 
sarjassa

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Diesel-sarja 30 vuotta tai yli Vähintään 8. 
kup

Miehet ja naiset omissa 
sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taeback

Parit, alemmat 
vyöt

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

Taegeuk 2–6 Jang

Parit, ylemmät 
vyöt

Ei ikärajaa 4. kup – 2. 
poom/dan

Kaksi (2) kilpailijaa, joko 
samaa tai eri sukupuolta

Taegeuk 5–8 Jang, Koryo

Parit, ilvekset 13 vuotta tai 
nuorempi

8. kup – 2. 
poom

Kaksi (2) kilpailijaa, joko 
samaa tai eri sukupuolta

Taegeuk 2–6 Jang

Ryhmät, 
harrastajat

Ei ikärajaa 8. kup – 2. 
poom/dan

Kolme (3) kilpailijaa, joko 
samaa tai eri sukupuolta

Teageuk 4–8 Jang, Koryo
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ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT !
• Ranking-sarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkaistaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 
mennessä Suomen Taekwondoliiton sivustolla. Liikesarjavalikot löytyvät WTF:n kilpailusääntöjen artiklasta 
8. Yli 40-vuotiaiden sarjassa käytetään alle 60-vuotiaiden valikkoa ja alle 17-vuotiaiden pari- ja 
ryhmäsarjoissa junioreiden valikkoa. 
• Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin tauolla. Molemmat liikesarjat saa valita 

vapaasti kyseisen sarjan valikosta. Harrastajasarjoissa toinen liikesarja ei saa olla sama kuin 
ensimmäisellä kierroksella esitetty. Ilves-sarjoissa toinen liikesarja SAA olla sama kuin ensimmäisellä 
kierroksella esitetty. !

RANKING PISTEYTYS 2019 !
Kilpailussa kilpailijat ja seura saavat pisteitä kilpailusijoitusten ja osallistumisten mukaan. Vuoden 
lopussa julkaistaan vuoden 2019 rankingsarjan tulokset kilpailijoittain, pareittain, ryhmittäin sekä 
seuroittain. 
• Pisteitä voi saada kaikista vuoden 2019 ranking-kilpailuista sekä SM-kilpailuista. 
• Jokaisen sarjan eniten pisteitä kerännyt kilpailijat/pari/ryhmä saavat palkinnon vuoden lopussa. 
• Eniten pisteitä kerännyt seura saa kiertopalkinnon vuoden lopussa. 
• Muut kilpailijat palkitaan diplomilla, jossa kerrotaan sijoitus vuoden lopussa. 
• Yksilöt saavat pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaisesti. 
• Parin pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan. 
• Ryhmän pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan. 
• Seurat saavat yksilöiden pisteet yhteenlaskettuna. 
• Seurat saavat parien ja ryhmien pisteet. 
• Jos parit/ryhmät muodostuvat eri seuroista, jaetaan ko. parin/ryhmän pisteet osallistujien kesken 

tasan ja seura saa oman seuransa osallistujien pisteet. 
• Jos kilpailuun osallistuu ulkomaisia kilpailijoita, jotka eivät edusta Suomen Taekwondoliiton 

jäsenseuraa, niin heille ei jaeta pisteitä sijoituksen mukaan. Kuitenkin, mikäli tällainen ulkomaalinen 
sijoittuu Ranking kilpailijan edelle, niin rankingkilpailija saa pisteensä todellisen sijoituksensa 
mukaisesti. 

• SM-kilpailuissa heinäkuussa jaetaan pisteet tuplana. 
• Tasapisteissä olevista voittaja se, jolla on enemmän ykkössijoja. Jos ykkössijoja on sama määrä, 

viimeisimmän osakilpailun voittanut on koko rankingin voittaja. Muut sijoitukset voivat olla jaettuja, 
jos pisteet menevät tasan. !! !!

!!!!!!!!!!!
PALKINNOT !
• Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta mitaleilla. !!!!!!!

YKSILÖPISTEET 
Jaetaan kaikista Ranking 
sarjoista.

Pari- ja ryhmäsarja samat pisteet. Parin/ryhmän kilpailijoille pisteet 
seuroille jaetaan sen mukaan, miten suuri osa parista/ryhmästä on 
seuran kilpailijoita.

1. 10 pistettä SM -kilpailuista pisteet tuplataan. !
SEURAPISTEET 
Jaetaan kaikista ranking-sarjoista. Seuran kilpailijoiden kaikki 
ranking-pisteet yksilö-, pari- ja ryhmäsarjoista. Lisäksi seura saa 
yhden ranking-pisteen jokaisesta yksilökilpailijasta, parista ja 
ryhmästä ilves- ja harrastajasarjoissa.

2. 7 pistettä 

3. 5 pistettä

4. 4 pistettä

5. 3 pistettä

Osallistumine
n

1 pistettä
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KILPAILIJAN SEKÄ VALMENTAJIEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN VAATIMUKSET !!
• Kilpailijoilla, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla on oltava voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton 

lisenssi. 
• Valmentajilla ja joukkueenjohtajilla tulee olla liiton toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle 

palautettuna ennen kilpailua. 
• Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva 

taekwondokilpailemisen kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa 
kilpailijoiden vakuutusturvasta. 

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

LISÄTIETOJA !!
  Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan kilpailusivuilla:  
  www.hnmky.fi/hnmky-taekwondo-open !!

KILPAILUN JOHTAJA    KILPAILUN TUOMARIVALVOJA 
  Elmer Nordberg    Jenni Pohjonen 
  elmer.nordberg@hnmky.fi  jenni.pohjonen@gmail.com !!!
MUUTA !!
RUOKAILU KILPAILUJEN AIKANA !

Kilpailupaikalla on kioski, josta saa ostaa virvokkeita, kahvia, sämpylöitä ym. pikkupurtavaa.  
Kisapaikan lähettyvillä on useita ravintoloita. !!

MAJOITUS HELSINGISSÄ !
 Hotelli Arthur: https://www.hotelarthur.fi !!
PARKKIPAIKKA 
  
 Malmin palloiluhallin pihalla oleva parkkipaikka on maksullinen. Autolla tullessa kannattaa hankkia 
 parkkilippu. Parkkipaikalla on tarkka parkkimaksujen valvonta. Lähialueelta voi löytyä joitakin 
 maksuttomia parkkipaikkoja esim. kadun varrelta. !!!!
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LEIRIT !
HNMKY Taekwondo Open liikesarjakisojen yhteydessä järjestetään kaikille 
taekwondoharrastajille avoimet leirit 27-28.4.2019. Lauantaina kisapaikalla pidetään 
otteluleiri ja sunnuntaina on mahdollista osallistua joko liikesarjaleirille tai 
otteluleirille. Tervetuloa mukaan! 

Otteluleirin lauantaina ja sunnuntaina ohjaa Sang Huyn Moon, 6.dan. Moon 
on menestyksekäs taekwondo-ottelija, jolla on oma seura Soulissa, Etelä-Koreassa. 
Liikesarjaleirin sunnuntaina 28.4. ohjaa kokenut liikesarjavalmentaja Youngnae Park, 
5.dan. Parkilla on oma taekwondoseura Brysselissä, Belgiassa. Molemmat valmentajat 
ovat kotoisin Etelä-Koreasta ja he ovat opiskelleet yliopistotasolla taekwondoa. Mestari 
Moon vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa ja mestari Park tulee nyt toista kertaa 
Suomeen. 
  
Leiripäivät la 27.4. ja su 28.4. 
Klo 10-11.30 treeni 
Klo 11.30-12.45 lounastauko 
Klo 12.45-14.15 treeni 
Klo 14.30-16 sparrit / treeni !
Hinta alkaen 35 euroa. !
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.hnmky.fi/urheilu/kamppailu/taekwondo/
leirit-ja-tapahtumat/sang-huyn-moonin-otteluleiri-ja-yongnae-parkin-liikesarjaleiri
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