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Tampereen Taekwon-Do seura ry järjestää

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009
Sunnuntaina 24.5.2009

KILPAILUPAIKKA

Nääshalli, budo 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere).

KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 15.5.2009
Ilmoittautuminen seuroittain sähköpostitse: info@taekwondo-tre.fi
Ilmoitattehan myös, jos seurastanne kukaan ei aio osallistua.

KILPAILUMAKSU

10 €, maksetaan seuroittain Tampereen seuran tilille. 
Kilpailumaksuja maksettaessa on käytettävä viitenumeroa 3007.

KISOIHIN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT

Pauliina Heiskanen p. 040 579 7278

Tervetuloa!

Lasse Kuusisto
Tampereen Taekwon-Do seura ry
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KILPAILUSÄÄNNÖT

KILPAILIJAT

Kilpailu on avoin kaikille kilpailijoille, jotka ovat syntyneet vuonna 1994 tai sen 
jälkeen. Kilpailuasuna käytetään ITF harjoituspukua, dobokia, kilpailun ja 
palkintojen jaon aikana. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän 
puolesta, joten kilpailijoilla tulee olla lisenssi maksettuna. 
Huoltajan/valmentajan asuna tulee olla verytteluasu ja ainoastaan huoltaja saa 
lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla pitää olla varusteena 
valkoinen pyyhe.

TUOMARIT

Tuomariksi haluavien tulee ilmoittautua Heli Karjalaiselle
(heli.karjalainen@gmail.com / 050 5330 222) 15.5. mennessä. Tuomarin tulee 
olla suorittanut vähintään D-tuomarikurssi. Tuomariasuna on normaaliin tapaan 
tumma puku, valkoinen kauluspaita, tummansininen kravatti sekä valkoiset 
kengät ja sukat.

LIIKESARJAT

Kilpailijat suorittavat yhden omavalintaisen liikesarjan. 10-9 gup vyöarvoilla 
mukaan luetaan myös saju jirugi, saju makgi ja sam bo matsogi.

VYÖARVOT 10-9 GUP

Sam bo matsogi, saju jirugi, saju makgi tai Chon-Ji

VYÖARVO 8 GUP JA SITÄ YLEMMÄT

Chon-Ji:stä ylöspäin oman vyöarvon mukaan.
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OTTELU

Kaikille vyöarvoille on tarjolla kaksi vaihtoehtoa, joista kilpailija voi osallistua 
vain yhteen. Normaalin ottelun lisäksi vaihtoehtoisena ottelumuotona käydään 
ns. pyykkipojanryöstö-ottelu.

NORMAALIOTTELU

Normaaliottelu käydään perinteisenä ITF otteluna. Kilpailijoiden tulee jalka- ja 
käsisuojien lisäksi käyttää kypärää. Alasuojien, säärisuojien ja hammassuojien 
käyttöä suositellaan. Otteluaika on yksi erä, jonka kesto on 1,5 minuuttia. 
Kilpailijat jaetaan tyttöjen ja poikien ryhmiin. Molemmat ryhmät jaetaan 
pituussarjoihin.

PYYKKIPOJANRYÖSTÖ-OTTELU

Ottelu käydään pyykkipojanryöstö-otteluna. Kilpailijoilla on 5 pyykkipoikaa 
(pistettä) kiinnitettynä dobokiin (harjoituspukuun). Kilpailijat yrittävät "ryöstää" 
pyykkipojan vastustajalta. Kehätuomari pysäyttää ottelun aina kun piste on 
"ryöstetty". Tuomari julistaa pisteen saavutetuksi ja sen jälkeen pyykkipoika 
kiinnitetään uudelleen dobokiin. Ottelun kesto on 1 minuutti tai ottelu 
katkaistaan kun toinen ottelijoista on saanut kolme pistettä.

Tytöt ja pojat kilpailevat samoissa ryhmissä.
Pituusrajat molemmissa ottelumuodoissa ovat:

o Alle 135cm
o 136–145 cm
o 146–155 cm
o yli 155 cm

Sarjoja saatetaan kuitenkin muokata.

ERIKOISTEKNIIKKAPOTKUKILPAILU

Erkoistekniikkapotkukilpailussa yritetään potkaista hyppyetupotkulla (nopi ap 
cha busigi) osuma tietylle korkeudelle asetettuun potkumaaliin. Osuman 
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saaneet kilpailijat jatkavat seuraavalle kierrokselle jossa potkumaalin korkeutta 
nostetaan.

Sarjat ovat avoimia kaikille vyöarvoille. Sarjoja on kaksi: alle 145cm ja 145 cm 
tai yli. Tytöt ja pojat kilpailevat samoissa sarjoissa.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla sunnuntaina 24.5. klo 9.00–9.50 Nääshallissa.

KILPAILUT

Kilpailut alkavat klo 10.00. Kilpailusarjat käydään järjestyksessä liikesarjat, 
ottelut ja erikoistekniikat.

Otteluiden kaaviomuoto, liiga/pyramidi, päätetään kilpailupaikalla
kilpailijamäärän perusteella.

VARUSTEMYYNTI

Kilpailun sponsorilla, XLNT Sportilla on varustemyyntipiste kisapaikalla. 
Myynnissä on suojia, pukuja, potkumaaleja ja muita tarvikkeita. Jos haluat 
ostaa jotain, varaa rahaa mukaan! Lisätietoja XLNT sportin tuotteista 
internetissä www.xlnt-sport.fi 
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Ilmoittautumislista
Nimi Sukupuoli 

( T/P )
Pituus
(cm)

Paino
(kg)

Syntymävuosi Vyöarvo
(gup)

Liikesarjat
( K/E )

Ottelu
(N/P/E) *

Special
( K/E )

Jaska Yopchagi P 145 40 1997 8 K P E
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5

6
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19

*) N = normaaliottelu, P = pyykkipoikaottelu, E = ei osallistu


