
    
 

PARK CUP 2015 
ottelun ja liikesarjojen liigafinaali  

 

 

      JO VUODESTA 1989 

26 VUOTTA 

TAEKWONDOA 

    PARAISILLA 
     Kansilehden kuvat Elina Glad.

     Päivitetty 12.11.2015 



    
 

Aika  Lauantai 5.12.2015 

Paikka  Paraisten urheilu- ja nuorisotalo (PUNT), Koulumestarinkatu 5, 21600 
 Parainen 

 

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: 
http://www.tpss.eu/login.asp 

 Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 28.11.2015. 
Kilpailujärjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä 
ilmoittautumisia. Jokaisen kilpailijan (ottelu) tulee ilmoittautua 

 punnituspaikalla punnituksen yhteydessä. 
 
 Myös valmentajat ja joukkueenjohtajat on ilmoitettava TPSS:n 

kautta. Joukkueenjohtajat lähettävät nimensä, seuransa, 
puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa 27.11 mennessä 
osoitteeseen annika.kaskimies@gmail.com, otsikkokenttään teksti 
Park Cup 2015. Tiedot kerätään, jotta kilpailuihin liittyvät mahdolliset 
muutokset saadaan nopeasti tiedoksi asianosaisille ja kilpailut pysyvät 
aikataulussa.  

 
 TPSS:ssä ei saa käyttää Ä ja Ö kirjaimia (korvataan A ja O). 

Tuplaottelijat on nimettävä "Elli2 Esimerkki" (nimissä ei saa käyttää 
pisteitä, alaviivoja, tähtiä ym. erikoismerkkejä). 

  

Kilpailumaksut Ottelu 
 
  Liigasarjat (C1, B1 ja R)  40 € 

  E, D, C2, B2, H ja S30  30 € 
  E ja D  20 €  
 
 Taekwondoliitto laskuttaa kilpailumaksut jälkikäteen. Kaikki 

osallistumismaksut laskutetaan jäsenseurojen kautta. Ilmoittautuminen 
kilpailuun seuran nimissä on vakuutus siitä, että kilpailumaksun voi 
laskuttaa osallistujan seuralta. Vain seuran valtuuttama valmentaja/ muu 
edustaja voi ilmoittaa kilpailijat, jolloin seura on tietoinen 
ilmoittautuneista. 

 

 Liikesarjat 
 
 Ranking sarjat 35 €/ sarja 

 Harrastajasarjat 35 € 
 Ilves-sarjat  35 € 
 

 Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö. 
Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisten perusteella ilmoitetulle 
yhteyshenkilölle. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa rankingkilpailijoita 
erikseen. Ranking-sarjojen maksuja ei makseta järjestävän seuran tilille. 

 
 
 
 
 
 

http://www.tpss.eu/login.asp


    
 

Aikataulu  Perjantai 
  19.00 – 20.00 Punnitusmahdollisuus kaikille kilpailupaikalla 
 
  Lauantai 
  07.30-08.00 Punnitusmahdollisuus kaikille 
   Liikesarjat ilmoittautuminen 

  08.15-08.40 Tuomarien kokous (ottelu ja liikesarjat) 
  08.40-08.50 Joukkueenjohtajien kokous (ottelu ja liikesarjat) 
  09.30-12.30 Ottelut (E, D, C2, B2, H ja S) 
   liikesarjat 
  10.00-11.00 Punnitus (C1, B1 ja R1) 
  12.00-13.00 Lounastauko 

  12.45-18.00 Ottelut (C1, B1 ja R1) 
    liikesarjat 
 
  Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 
 

Sarjat   
 
Ottelu, kilpailut käydään cup-kaaviolla. 

 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 

Lasten sarjat 

E1-juniorit 6-8 v. 
2007 - 2009 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46 
Tytöt/pojat -yhdistetään tarpeen vaatiessa. 

D2-juniorit 9-11 v. 
2004 - 2006 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt/pojat: 
-30, -35, -40, -45, -50, +50 

D1-juniorit 9-11 v. 
2004 - 2006 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt/pojat: 
-26, -28, -30, -34, -37, -40, - 43, -46, -50, +50 

C2-juniorit 12-14 v. 
2001 - 2003 

2 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58 
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62 

C1-juniorit 
(kadetit) 

12-14 v. 
2001 - 2003 

3 x 1,5 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, - 55, -59, +59 
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, - 61, -65, +65 

B2-juniorit 15-17 v. 
1998 - 2000 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -44, -49, -55, -63 +63 
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73 

Aikuisharrastajat 

Harrastajat (H) +17 v. 
1998 tai aik. 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Naiset: -49, -57, -67, +67 
Miehet: -58, -68, -80, +80 

Seniorit (S30) +30 v. 
1985 tai aik 

2 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Naiset: -49, -57, -67, +67 
Miehet: -58, -68, -80, +80 

B1- ja Otteluliiga 

B1-liiga 15-17 v. 
1998 - 2000 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, - 63, -68, +68 
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, - 73, -78, +78 

Otteluliiga (R) +17 v. 
1998 tai aik. 

3 x 2 min 
Tauko 30 sek 

Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 

 

 

 



    
 

Liikesarjat 

Sarja Ikä/ Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko 

Rankingsarjat 

Kadetit 12-14 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan  

Juniorit 15-17 vuotta Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan  

Alle 30 18-30 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan  

Alle 40 31-40 vuotta Miehet ja naiset omissa sarjoissaan arvotaan 

Yli 40 41- vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan  

Parit alle 17 12-17 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen  

Parit alle 30 18-30 vuotta Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen  

Parit yli 30 31 vuotta + Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen  

Ryhmät alle 

17 

12-17 vuotta Kolme (3) miestä tai kolme (3) 

naista. Miehet ja naiset samassa 

sarjassa. 

 

Ryhmät alle 

30 

18 - 30 vuotta Kolme (3) miestä tai kolme (3) 

naista. Miehet ja naiset samassa 

sarjassa. 

 

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset omissa sarjoissaan  

Harrastajasarjat 

Keltavöiset 8.-7. kup Miehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 1-4 Jang 

Vihreävöiset 6.-5. kup Miehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 2–6 Jang 

Sinivöiset 4.-3. kup Miehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 4-8 Jang 

Puna- ja 

mustavöiset 

2. kup-2. dan Miehet ja naiset eri sarjoissa Taegeuk 6-8 Jang, Koryo 

Parisarja, 

alempivöiset 

8.-5. kup Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 2-6 Jang 

Parisarja, 

ylempivöiset 

4. kup-2. dan Miehet ja naiset samassa sarjassa Taegeuk 5-8 Jang, Koryo 

Ryhmäsarja 8. kup–2. dan Kolmen hengen ryhmät. Miehet ja 

naiset samassa sarjassa. 

Taegeuk 4-8 Jang, Koryo 



    
 

Ilvessarjat (0-13 vuotiaat) 

Keltavöiset 8.-7.kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 1 – 4 Jang 

Vihreävöiset 6.-5.kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 2 – 6 Jang 

Sinivöiset 4.-3.kup Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 4 – 8 Jang 

Puna- ja 

mustavöiset 

2.kup-2.poom Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 6 – 8 Jang, Koryo 

Parisarja 8.kup-2.poom Tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 1 – 4 Jang 

 
Rankingsarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, 
kuinka monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2015) aikana. 
  
Harrastajien pari – ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jos 
parisarjoissa parit ovat eri vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan. Jos 
pari/ryhmäsarjaan osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, tulee heidät 
ilmoittaa sählöpostitse kilpailut@taekwondo.fi 
 
Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää sarjoja. 
Sarjojen yhdistämisen tulisi ensisijaisesti koskea vyöarvorajoja, toissijaisesti vasta sukupuolirajoja. 
Jos vyöarvoja yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta. 
 
 

Esitettävät liikesarjat Rankingsarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja 

edeltävänä päivänä klo 20 mennessä Suomen Taekwondoliiton 

sivustolla sekä Saariston Taekwondo Parkin Facebook-sivustolla. Katso 

Liikesarjojen kilpailusäännöistä kohta 7 Liikesarjavalikko (koskee vain 

rankingsarjoja). Kisajärjestäjä suorittaa liikesarjojen arvonnan siten, että 

tuomarivalvojan pyynnöstä pystyy toteen näyttämään arvonnan 

tapahtuneen ilman minkäänlaista vilppiä. 

Kilpailuoikeus Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa 

 oleva taekwondo-kilpailemisen kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus. 

 Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta. Lisätietoa 

 lajilisenssistä sekä vakuutuksista 

 www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/lajilisenssi 

 Ottelu 

 Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Alle 18-
vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta sekä vähintään 
vihreä vyö (6.kup) tai aloittelijoiden sarjoissa vähintään keltainen vyö 
(8.kup). Joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva 
lajilisenssi ja liiton toimitsijasopimus allekirjoitettuna liitossa. B-junioreihin 
(B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S30) osallistuvien ei tule olla 
ottanut osaa B1- tai Otteluliigaan viimeisen kahden kalenterivuoden 
aikana. 

 



    
 

 Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijaa ei ilmoiteta hänen 
taitotasonsa ja kokemuksensa huomioiden liian helppoon sarjaan 
samoin kuin siitä, että kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä 

huomioiden vanhempien ikäluokkien sarjoihin. 

 
 Kilpailun juryllä on oikeus kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan 

kilpailuoikeus ilmoitettuun sarjaan muissa sarjoissa kuin B1-liiga ja 
Otteluliiga, mikäli ottelijan ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman 

sarjan kilpailijoiden turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava 
olevan väärässä sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä 
kilpailumaksua palauteta. 

 
 Liikesarjat 
 

  Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassaoleva Suomen Taekwondoliiton 
  lisenssi. 
 

  Rankingsarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen 
Taekwondoliiton urheilijasopimus täytettynä ja toimitettuna Suomen 
Taekwondoliiton toimistoon (urheilijasopimuksen voi hyväksyä myös 
sähköisesti vuoden 2015 lisenssiä ottaessaan). 

 
 
Säännöt  Ottelu 
  
 Kilpailussa noudatetaan World Taekwondo Federation Competition 

Rules & Interpretation In force as of May 11, 2015-sääntöjä ja Suomen 
Taekwondoliiton ottelusääntöjen täydentäviä määräyksiä. Kilpailun 
tuomarivalvoja saattaa tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä myös 
kilpailupäivän aikana. Säännöt ja täydentävät määräykset löydät 
osoitteesta: 
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/ottelu/ 

 
  Liikesarjat 

  Kilpailussa noudatetaan WTF:n voimassa olevia 

liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton liikesarjakilpailun 

sääntöjä täydentäviä määräyksiä. Säännöt löytyvät Suomen 

Taekwondoliiton materiaalisalkusta. Mahdollisista poikkeuksista 

sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.  

Ruokailu Urheilutalolla on kahvio, josta voi ostaa pientä purtavaa. 
 
 Ruokapaikkoja urheilutalon lähellä:  
 
 500 m, Venezia Pizzeria Kebab, Kauppiaskatu 7, 21600 Parainen, 

avoinna klo 12-21, www.venezia.fi  
 
 1 km, Ravintola KAMU, Skräbbölentie 2, 21600 Parainen, avoinna klo 

12-22, www.kamurestaurant.fi  
 
 1 km, Hesburger, Rantatie, 21600 Parainen, avoinna 11-23, 

https://www.hesburger.fi/ravintolat?tid=59 
 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/ottelu/
http://www.venezia.fi/
http://www.kamurestaurant.fi/
https://www.hesburger.fi/ravintolat?tid=59


    
 

Majoitus Strandbon Hotel Kalkstrand on lähin hotelli. Lisätietoa ja varaukset: 

http://www.strandbo.fi/hotel-kalkstrand.html. Järjestäjä on neuvotellut 

edullisemmat huonehinnat. Mainitse varauksen yhteydessä taekwondo, 
jolloin 2hh 86 € ja 1 hh 68 € niin kauan kuin huoneita riittää.   

 

Yhteystiedot  Yhteydenotot kilpailuihin liittyen ensisijaisesti sähköpostilla 

  Ottelu 

  Ari Lindroos, Paraisten Taekwondo ry. 

 puh. 040 742 4149 

  ari.lindroos@aloy.fi  

      

  Juha Reijasto, Tuomarivalvoja 

  puh. 050 482 1153 

  juha.reijasto@gmail.com 

 

  Liikesarjat 

 

  Annika Kaskimies, Paraisten Taekwondo ry. 

  puh. 045 157 5303 

  annika.kaskimies@gmail.com 

 

  Tatu Iivanainen, Tuomarivalvoja 

  puh. 040 831 3366 

  kilpailut@taekwondo.fi 

 

  Linkit 

   

  http://www.saaristontaekwondo.com/ 

  https://www.facebook.com/Saariston-Taekwondo-Park- 

  818528338188235/ 

http://www.strandbo.fi/hotel-kalkstrand.html
mailto:ari.lindroos@aloy.fi
mailto:ari.lindroos@aloy.fi
http://www.saaristontaekwondo.com/
https://www.facebook.com/Saariston-Taekwondo-Park-%09%09%09818528338188235/
https://www.facebook.com/Saariston-Taekwondo-Park-%09%09%09818528338188235/

