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TAEKWON-DON TAMPERE CUP 

Tampereen Taekwon-Do seura ry järjestää tällä kertaa kilpailut sekä mustille vöille että 

värivöille. Kilpailupaikkana toimii Kaukajärven vapaa-aikatalo (Käätykatu 8, 33710 

Tampere), joka toimi myös vuoden 2007 SM-kilpailuiden näyttämönä.  

Viimeinen ilmoittautumispäivä kilpailuihin on 4.5.2011. Ilmoittautuminen suoritetaan 
seuroittain täyttämällä Tampereen Taekwon-Do seuran sivuilta löytyvä 

ilmoittautumislomake ja lähettämällä se osoitteeseen info@taekwondo-tre.fi.  

 

 

KILPAILIJAT 

Kilpailuissa on sarjat B-junioreille, värivöille ja mustille vöille. B-junioreiden sarjoihin voivat 

osallistua kilpailijat, jotka syntyneet vuonna 1999 tai myöhemmin. Värivöiden sarjoihin 
voivat osallistua 1998 tai aiemmin syntyneet kilpailijat. Kilpailuasuna käytetään ITF-

harjoituspukua, dobokia.  

Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee 

olla kilpailemiseen oikeuttava lisenssi maksettuna ennen kilpailun alkua. Lisenssit tullaan 
tarkistamaan, joten lisenssiasiat tulee olla hoidettuna kuntoon hyvissä ajoin ennen 

kilpailua. 

Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa 
lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee olla varusteena valkoinen pyyhe. 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kilpailuun ilmoittautuminen ja punnitus järjestetään Nääshallilla perjantaina 13.5.2011 klo 
20.00–21.00 ja lauantaina kilpailupaikalla 9.30–10.30 ja 11.10–12.00.  

 

 

KILPAILUMAKSU 

Kilpailumaksu on 15€. Maksut tulee suorittaa seuroittain viimeistään 4.5.2011 mennessä 

Tampereen seuran tilille 114730-209631. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa 3007. 
Viimeisen ilmoittaumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista tai jälki-ilmoittautumisista 
peritään 15€ lisämaksu kilpailijaa kohden. 
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KILPAILUSARJAT 

Kilpailuissa käytetään Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kilpailusääntöjä ja – sarjoja seuraavin 

muutoksin: 

� B-juniorien kilpailusarjoihin lisätään voimalyönti- ja potkukilpailu. Voimalyönti- ja 
potkukilpailussa kilpailijat iskevät sonkal taerigi – iskun ja ap cha busigi – potkun, 
joiden voimaa mitataan siihen tarkoitetulla mittaripotkumaalilla. Iskun ja potkun 

tulokset lasketaan yhteen ja suurimman tuloksen saanut kilpailija voittaa. Jokaisella 
kilpailijalla on yksi yritys. Kilpailijat jaetaan sarjoihin samalla tavalla kuin 

etuhyppypotkukilpailussa. 

� Mustien vöiden ottelu- ja liikesarjakilpailuiden kilpailumuotona käytetään 

liigajärjestelmää.  

� Mustien vöiden liikesarjakilpailuna on ainoastaan ns. avoin sarja 1.-6.dan. 

� Mustien vöiden ottelusarjat: Miehet -65kg, -75kg ja yli 75kg. Naiset -55kg, -65kg ja 
yli 65kg. 

� Ottelusarjojen erien kesto on 1x2 min sekä alku- että loppuotteluissa. Myös 

pronssiottelut käydään. 

� Näytösotteluun voivat osallistua myös siniset ja punaiset vyöt (4-1 gup). 

 

Kilpailusäännöt löytyvät SITF:n sivuilta osoitteesta http://www.taekwon-
do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/ 

� B-juniorien kilpailusäännöt, Värivöiden kilpailusäännöt, SM-kilpailuiden säännöt 

 

Erikoistekniikat  Miehet 1.-6.dan Naiset 1.-6.dan Miehet 4-1 gup Naiset 4-1 gup 

  cm cm cm cm 

 Twimyo Nopi Chagi 235 200 220 190 

 Twimyo Dollyo Chagi 215 180 190 170 

 Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi 190    

 Twimyo Bandae Dollyo Chagi 200  190  

 Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 200 130   

Voimamurskaus      

  kpl kpl kpl kpl 

  Ap Joomuk Jirugi 1    

 Sonkal Taerigi 2 1 1 1 

 Yop Cha Jirugi 3 2 2 1 

 Dollyo Chagi 2 2 2 1 

 Bandae Dollyo Chagi 1    
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TUOMARIT 

Koska kilpailuissa on sarjat myös mustille vöille, järjestävä seura toivoo jokaisen seuran, 

jolta osallistuu yli viisi kilpailijaa kilpailuihin, lähettävän myös tuomareita kilpailuihin. 

Tuomariksi haluavien tulee ilmoittautua Lasse Kuusistolle sähköpostilla pj@taekwondo-
tre.fi 4.5.2011 mennessä. 

 

 

TIEDUSTELUT 

Lisätiedot info@taekwondo-tre.fi / www.tamtkd.net, tai Lasse Kuusisto p. 050 487 2053. 

 

 

AIKATAULU 

Keskiviikko 4.5.2011 

Keskiviikko 4.5.2011 on viimeinen päivä ilmoittautua kilpailuun ja maksaa 
kilpailumaksut sekä ilmoittautua tuomariksi. 

 

Perjantai 13.5.2011  

klo 20.00–21.00 Ilmoittautuminen ja punnitus Nääshallilla. 

 

Lauantai 14.5.2011 

Klo 9.30–10.30 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla. 

Klo 10.15–10.40 Tuomaripalaveri 

Klo 10.40–10.50 Huoltaja-/valmentajapalaveri 

Klo 11.00 B-junioreiden kilpailut alkavat 

Klo 11.10–12.00 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla (mahdollista 

ainoastaan mustien vöiden ja värivöiden kilpailuihin osallistuville). 

Klo 13.30 Mustien vöiden ja värivöiden kilpailut alkavat (aikaisintaan klo 
13.30). 

 

Tarkempi kilpailuaikataulu julkaistaan keskiviikon 4.5.2011 jälkeen, jolloin tiedetään 

kilpailijoiden lukumäärät sarjoittain. 


