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Suomen ITF Taekwon-Do ry:n viralliset Lasten kilpailut järjestetään tällä kertaa 
Tampereella yhteistyössä Tampereen Taekwon-Do seura ry:n kanssa sunnuntaina 
14.11.2010.

Kilpailupaikkana toimii Nääshallin budosali 4 (Näsijärvenkatu 8, 33210 Tampere). 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.11.2010. Ilmoittautuminen suoritetaan 
seuroittain täyttämällä sähköpostilla lähetyn kilpailukutsun liitteenä oleva excel-
tiedosto ja lähettämällä se osoitteeseen info@taekwondo-tre.fi.

KILPAILIJAT

Lasten kilpailu on avoin kaikille kilpailijoille, jotka ovat vyöarvoltaan 10-1 gup. 
Kilpailuihin voivat osallistua vuonna 1998 ja sen jälkeen syntyneet. Kilpailuasuna 
käytetään ITF-harjoituspukua, dobokia. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun 
järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla lisenssi maksettuna 
(lisenssimaksut tarkistetaan ennen kilpailua). Kilpailijan valmentajan asuna tulee 
olla verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää. 
Valmentajalla tulee olla varusteena valkoinen pyyhe.

KILPAILUMAKSU

Kilpailumaksu on 10 €. Maksut tulee suorittaa seuroittain viimeistään 8.11.2010
mennessä Tampereen seuran tilille 114730-209631. Maksettaessa on käytettävä
viitenumeroa 3007.

TUOMARIT

Tuomarit kilpailuihin liiton tuomarijärjestelmän mukaisesti ilmoittautumalla 
kilpailu- ja tuomarivastaava Lasse Kuusistolle sähköpostilla 
lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

ILMOITTAUTUMINEN

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.11.2010. Kilpailuun rekisteröityminen 
järjestetään Nääshallilla sunnuntaina 14.11. klo 9.45–10.20. 
Kilpailut alkavat klo 10.30
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AIKATAULU

Klo 9.45–10.20 Ilmoittautuminen Nääshallilla.
Klo 10.30 Kilpailut alkavat. Kilpailusarjat käydään alla olevassa
järjestyksessä, ottelut pienimmästä painosarjasta isoimpaan.

Liikesarjat 10-7 gup
Liikesarjat 6-1 gup
Ottelut 
Etuhyppypotkukilpailu

TIEDUSTELUT

Lasse Kuusisto puhelin: 050 487 2053 tai email: i  nfo@taekwondo-tre.fi  
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KILPAILUSARJAT

Lasten sarjoihin voivat osallistua vuonna 1998 ja sen jälkeen syntyneet kilpailijat.

Liikesarjat

Tytöt ja pojat 10-7 gup

Yksi omavalintainen liikesarja väliltä Chon-Ji – Won-Hyo, Saju Jirugi/Makgi tai Sam 
Bo Matsogi.

Tytöt ja pojat 6-1 gup

Yksi tuomarin arpoma liikesarja väliltä Chon-Ji – Choong-Moo.

Ottelu

Ottelijat järjestetään sarjoihin pituuden, painon ja vyöarvon mukaisesti. Kaaviot 
(liiga tai pyramidi) tehdään sarjoihin osallistuvien kilpailijoiden määrän mukaan. 
Tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan. Otteluaika on 1 x 1,5 minuuttia sekä 
alkuerissä että loppuotteluissa. Pääsuojan käyttö on pakollista.

Pyykkipoikaottelu

Kilpailijoiden tulee olla vyöarvoltaan 10-7 gup. Ottelijat järjestetään sarjoihin 
pituuden, painon ja vyöarvon mukaisesti. Kaaviot (liiga tai pyramidi) tehdään 
sarjoihin osallistuvien kilpailijoiden määrän mukaan. Tytöt ja pojat kilpailevat 
samoissa sarjoissa. Otteluaika on 1 x 1.5 minuuttia sekä alkuerissä että 
loppuotteluissa. Ottelu keskeytyy, jos toinen kilpailijoista saa kerättyä 3
pistettä (pyykkipoikaa) ennen otteluajan päättymistä. 

HUOM. Kilpailija voi osallistua vain yhteen ottelumuotoon, joko 
pyykkipoikaotteluun tai normaalin otteluun!

Etuhyppypotku
Kilpailijat jaetaan pituuden ja vyöarvon mukaisiin sarjoihin. Tekniikka suoritetaan 
potkumaaliin tavoitteena potkaista mahdollisimman korkealle.
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