
 

 

 
6. Pikku Tiikerien Cup 

4.12.2010 
Ylöjärvi 

 
 

KUTSU 
 

Lämpimästi tervetuloa kisailemaan Ylöjärvelle Pikku Tiikerien Cupiin! 
  
Aika ja paikka: 

Lauantai 4.12.2010 
Ylöjärven Liikuntakeskus, Elotie 14, Ylöjärvi 

 
Ilmoittautuminen: 

Pyydämme lähettämään ilmoittautumiskaavakkeen viimeistään 28.11.2010 
osoitteeseen: tkdkisat@gmail.com 
Ainoastaan mukana olevalla kaavakkeella tehdyt ilmoittautumiset hyväksytään. 

 
Yhteydenotot: 
Taekwon-Do Center 
Tunturikatu 8 A 28 
33500 Tampere 
 

email: nyyti.korolainen@tkd-center.net 
puh: 050 3234 803 (Nyyti) 

 
Aikataulu: 
 
09.30-10.00 Kisailijoiden ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 
10.15-10.30 Avaus: tapahtuman idea, säännöt, vanhempien rooli 
10.30-10.45 Alkulämmittely ryhmässä 
10.45-11.00 Tuomari- ja valmentajapalaveri 
11.00-15.00 Kilpailu 
15.00-15.30 Palkintojen jako ja tilaisuuden lopetus 
 
 
 
 

 
KILPAILUSÄÄNNÖT 

 
Kilpailijat: 
Kilpailu on avoin kaikille kilpailijoille, jotka ovat syntyneet vuonna 1998 tai sen jälkeen. 
 
Liikesarjat: (kaikki vyöarvot) 
Kilpailijat esittävät yhden omavalintaisen liikesarjan (mukaan luetaan myös neljään suuntaan lyönti 
ja neljään suuntaan torjunta). 
Kilpailijat voivat valita liikesarjan seuraavasti: 
 10-9 gup: saju jirugi, saju makgi, chon-ji. 

8 gup ja sitä ylemmät vyöarvot: chon-ji ja siitä ylöspäin oman vyöarvon mukaan. 
Liikesarjat tuomaroidaan ITF:n sääntöjen mukaisesti. 
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Liikesarjojen kilpailijat jaetaan seuraaviin ryhmiin: 
 1. valkoiset vyöt (10-9 gup) 
 2. keltaiset vyöt (8-7 gup) 
 3. vihreät vyöt ja sitä ylemmät vyöarvot (jos tässä ryhmässä on vain vähän 
osallistujia, voidaan tämä ryhmä yhdistää keltavöisten kanssa). 
Tytöt ja pojat kilpailevat samoissa ryhmissä. 
 
Pyykkipojan ryöstö-ottelu: (10-9 gup) 
Kilpailijoilla on 5 pyykkipoikaa (pistettä) kiinnitettynä dobokiin (pukuun). 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. 
 
ITF ottelu: (9 gup ja sitä ylemmät vyöarvot) 
 
Ottelu käydään ITF otteluna. Kilpailijat yrittävät saada pisteitä käsi- ja jalkatekniikoilla. Kilpailijoiden 
PITÄÄ hallita voimankäyttönsä. Vain kevyt kosketuskontakti on sallittu. Kilpailijat käyttävät suojia: 
hanskoja, jalkasuojia ja pääsuojusta. Kilpailujärjestäjä toimittaa kilpailupaikalle suojia. 
On suositeltavaa käyttää alasuojia, hammassuojia ja säärisuojia, mutta näitä ei toimiteta 
järjestävän seuran puolesta. 
 
Kilpailijat saavat pisteitä seuraavasti: 

1 piste hallitusta lyönnistä vartalon tai pään etupuolelle (vyön yläpuolelle). 
2 pistettä hallitusta potkusta vartalon etupuolelle (vyön yläpuolelle). 
3 pistettä hallitusta potkusta päähän. 

Edellämainittu vartalon pistealue on: 
 1. vartalon etuosa ja kyljet vyöstä ylöspäin ja 
 2. pään sivu- ja etuosa kaulan yläpuolella 
 
Varoituksia tai miinuspisteitä annetaan ITF Taekwon-Don kilpailusääntöjenmukaisesti kilpailijoille 
jos he toimivat sääntöjen vastaisesti. Ottelun kesto on 1 x 1,5 minuuttia. 
Kilpailijat jaetaan erikseen tyttöjen ja poikien ryhmiin.Molemmat ryhmät jaetaan seuraaviin 
pituussarjoihin: 

alle 135 cm 
136-145 cm 
146-155 cm 
yli 155 cm 

Kilpailijoiden on käytettävä seuraavia ottelusuojia: 
1. kypärä 
2. ITF:n kilpailusääntöjen mukaiset hanskat 
3. ITF:n kilpailusääntöjen mukaiset jalkasuojat 

Kilpailijat saavat käyttää seuraavia suojia: 
1. alasuoja 
2. hammassuojat 
3. säärisuojat 
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Kilpailujärjestäjä toimittaa jokaiselle kehälle riittävästi kypäriä, jalkasuojia ja hanskoja niitä 
kilpailijoita varten, joilla ei ole omia suojia. 
 
Erikoistekniikat: (kaikki vyöarvot) 
Kilpailijat yrittävät osua nousevalla hyppyetupotkulla (twimyo nopi apcha busigi) tietylle korkeudelle 
asetettuun potkutyynyyn. Ne kisailijat, jotka osuvat potkutyynyyn pääsevät seuraavalle kierrokselle 
jolloin potkutyynyä nostetaan korkeammalle. Tytöt ja pojat kilpailevat samoissa ryhmissä. 
Kilpailijat kilpailevat kahdessa eri ryhmässä vyöarvon mukaan: 
 1. valkoiset vyöt (10-9 gup) 
 2. keltaiset ja sitä ylemmät vyöt 
Kilpailijat jaetaan seuraaviin ryhmiin pituuden mukaan: 

alle 135 cm 
136-145 cm 
146-155 cm 
yli 155 cm 

 
Tuomarit: 
Kaikkien seurojen tuomarit ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. Tarjoamme pientä 
naposteltavaa, kahvia yms. kilpailun aikana. 
Tuomareiden tulisi pukeutua laivastonsinisiin housuihin, valkoiseen kauluspaitaan, valkoisiin 
kenkiin ja laivastonsiniseen kravattiin. 
 
Vanhemmat:  
Kaikkien vanhempia kannustetaan mukaan koutsaamaan seuravalmentajien vieressä ja tukemaan 
kilpailijoita. 
 
Osallistumismaksu: 
Osallistumismaksu on 10 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ennen kilpailun 
alkua. 
 
Palkinnot: 
Kaikki kilpailijat saavat kultaisen mitalin päivän päätteeksi. Lisäksi kilpailuryhmien voittajat 
palkitaan erikseen. 
 
Muuta: 
Kilpailujen järjestäjä tarjoaa ilmaiseksi kaikille pientä purtavaa, kahvia, teetä ja mehua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Pikku Tiikerien Cup 

4.12.2010 
Ylöjärvi 

 
 

Ilmoittautumislomake 
 
 

Seura:________________________________________________________________________ 
 
Yhteyshenkilön yhteystiedot:______________________________________________________ 
 
 

# etunimi sukunimi sukupuoli 
P/T 

vyöarvo pituus liikesarjat
K/E 

pyykkipojan 
ryöstö-
ottelu 
K/E 

ottelu 
(9 gup ja 

siitä 
ylöspäin) 

K/E 

erikoistekniikat
K/E 

0 Jari Potkuniemi P 9gup 143 K K E K 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 
Pyydämme ystävällisesti lähettämään ilmoittautumislomakkeen viimeistään 28.11. 

osoitteeseen: tkdkisat@gmail.com 
 

Ystävällisin terveisin, 
 
Nyyti Korolainen 
TKD Center 
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