
 

 

Ikaalinen Open 2016 

Ikaalisten Liikuntahalli 21.5.2016 

Koulunpolku 4, 39500 Ikaalinen 



Aika:   Lauantai 21.5.2016 

Paikka:  Ikaalisten Liikuntahalli 

  Koulunpolku 4 

  39500 Ikaalinen 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu.  

Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 14.5.2016. Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua 

punnituspaikalla kilpailupäivänä. 

 

Kilpailumaksut:       Sarja  Kilpailumaksu 

        harrastajat 30€ 

        SM-kilpailut 50€ 

 

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen Taekwondoliitto 

laskuttaa osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl. SM-sarjat), mikäli ottelija on 

ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä järjestämään ottelua sarjayhdistämisten 

kautta. Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:  

www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/ 

 

Aikataulu: Perjantai 

20.00–21.00 Punnitus, mahdollinen kaikille 

Lauantai 

08.00–08.30 Punnitus, mahdollinen kaikille 

08.30–09.15 Tuomarikokous 

09.10–09.20 Joukkueenjohtajien kokous 

09.30–19.00 Ottelut 

13.00–13.30 SM-sarjojen punnitus 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa kilpailun 

nettisivuille. 

 

Ruokailu: Liikuntahallilla on tarjolla lämmin ruoka á 8,00€ (Varaukset ja laskutus seuroittain. 

Ilmoita 14.5.2016 mennessä sähköpostilla: timperaja@gmail.com. Muista ilmoittaa myös 

erityisruokavaliot.) 

Lähellä: Bar No Name, seisova pöytä 8,50€ (n. 400m) 

Ikaalisten Kylpylä (n. 7km) 

http://www.tpss.eu/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/
mailto:timperaja@gmail.com


Majoitus: 

Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy, kts. Liite 1  www.kylpylakaupunki.fi  

 

Rantasipi Ikaalisten Kylpylä: Hotelli Maininki 100€/2hh/vrk, 83€/1hh/vrk 

     Kylpylähotelli 96€/2hh/vrk, 76€/1hh/vrk 

     Hotelli Ikaalia/Terme 84€/2hh/vrk, 70€/1hh/vrk  

     Kaikkiin hotelleihin: Lisävuode aikuiselle 20€/vrk   

        Lisävuode lapsi (4-14v) 15€/vrk 

Varatessa koodi Taekwondon SM2016, www.rantasipi.fi  

 

Luomajärven Hevoskievari: www.hevoskievari.fi  

 

Toivolansaari Camping: www.toivolansaari.fi 

 

Franginkari Ky: www.franginkari.fi 

 

Sarjat: Aikataulun salliessa E-, D- ja C-sarjat otellaan pool-systeemillä.  

Muut sarjat otellaan cup-systeemillä. 

 

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat 

Lasten sarjat 

E1-juniorit 6–8 v. 2 x 1,5 min -26, -30, -34, -38, -42, -46, +46 

  2008 - 2010 Tauko 30 sek Tytöt/pojat -yhdistetään tarpeen vaatiessa. 

D2-juniorit 9–11 v. 2 x 1,5 min Tytöt/pojat:  

  2005 - 2007 Tauko 30 sek -30, -35, -40, -45, -50, +50 

D1-juniorit 9–11 v. 2 x 1,5 min Tytöt/pojat:  

  2005 - 2007 Tauko 30 sek -26, -28, -30, -34, -37, -40, -43, -46, -50, +50 

C2-juniorit 12–14 v. 2 x 1,5 min Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58 

  2002 - 2004 Tauko 30 sek Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62 

C1-juniorit 12–14 v. 3 x 1,5 min Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 

(kadetit) 2002 - 2004 Tauko 30 sek Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 

B2-juniorit 15–17 v. 2 x 2 min Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63 

  1999 - 2001 Tauko 30 sek Pojat: -48, -55, -63, -73, +73 

Aikuisharrastajat 

Harrastajat (H) +17 v. 2 x 2 min   

  1999 tai aik. Tauko 30 sek Naiset: -49, -57, -67, +67 

Seniorit (S30) +30 v. 2 x 2 min Miehet: -58, -68, -80, +80 

  1986 tai aik Tauko 30 sek   

21-vuotiaiden SM-sarjat 

Alle 21-v SM 
16–20 v. 3 x 2 min Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 

1996 - 2000 Tauko 30 sek Pojat:  -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 

http://www.kylpylakaupunki.fi/
http://www.rantasipi.fi/
http://www.hevoskievari.fi/
http://www.toivolansaari.fi/
http://www.franginkari.fi/


Kilpailuoikeus: 

Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuran nimissä. Ilmoittautumisen suorittavan 

henkilön tulee varmistaa, että urheilijalla on voimassa Suomen Taekwondoliiton lisenssi (ei 

koske ulkomaisia osallistujia), taekwondo-kilpailun kattava voimassa oleva vakuutus (järjestäjä 

ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta), alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun 

osallistumisesta sekä vähintään vihreä vyö (6.kup) tai aloittelijoiden sarjoissa vähintään 

keltainen vyö (8.kup). Myös joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva 

lajilisenssi.  

 

B-junioreihin (B2), harrastajiin (H) ja seniorisarjoihin (S30) osallistuvien ei tule olla ottanut osaa 

B1- tai Otteluliigaan sekä nuorten, alle 21-vuotiaiden tai aikuisten SM-sarjoihin 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- ja Otteluliiga, mikäli ottelijan ikä, taitotaso, kokemus ja 

muiden saman sarja kilpailijoiden turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava olevan 

väärässä sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä kilpailumaksua palauteta.  

 

Säännöt: 

Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton ottelusääntöjä 

täydentäviä määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt ja täydentävät 

määräykset löydät osoitteesta:   

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/  

 

Yhteystiedot: 

Timo Rajaniemi, timperaja@gmail.com, 044-5317185 

Kilpailun tuomarivalvoja Juha Reijasto, juha.reijasto@gmail.com, 050-4821153 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/
mailto:timperaja@gmail.com
mailto:juha.reijasto@gmail.com


Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy         Liite 1 
 
Alla tarjouksemme majoitukselle Toivolansaaren Leirintäalueelle sekä Rantasipi Ikaalisten 
Kylpylän Ullanrinteen rivitalomajoituksiin sekä Lomarinteen huoneistoihin toukokuussa 2016.   
 
Kylpylä-Hotelli,  Terme ja Lomarinne:  
Asuntoihin täytyy tuoda omat liinavaatteet sekä hoitaa itse asunnon loppusiivous. 
 
Kylpylä-Hotelli 135           60 eur/vrk  (viikonloppuisin  minimi 2 vrk)  
Kylpylä-Hotelli 138           60 eur/vrk  (viikonloppuisin  minimi 2 vrk)  
Kylpylä-Hotelli 336           60 eur/vrk  (viikonloppuisin  minimi 2 vrk)  
Kylpylä-Hotelli 447           50 eur/vrk  (viikonloppuisin  minimi 2 vrk)  
Terme 201                        40 eur/vrk  
Terme 603                        50 eur/vrk  
Terme 216                        45 eur/vrk  
Terme ja Kylpylähotelli kapasiteetti 2 hlö + 120 cm vuodesohva   
 
Lomarinne 2A2                 50 eur/vrk  2+2 hlö + 2 lisäpatjaa  
Lomarinne 2A5                 40 eur/vrk  2+2 hlö + 2 lisäpatjaa  
Lomarinne 2A6                 50 eur/vrk  2+2 hlö (ilmapatja) + 1 hetekalisävuode  
Lomarinne 2 B 11            40 eur/vrk  2+2 hlö 140 cm vuodesohva  
Lomarinne 2 B 14            40 eur/vrk  2+1-2 hlö 120 cm vuodesohva  
Lomarinne 3 D 29            60 eur/vrk  2+2 hlö 140 cm vuodesohva+2 lisäpatjaa 
    
Lomakylän Ullanrinteen asunnot: Hinta sisältää majoituksen max. 6 hlölle:   
 
Lomakylän 1 ja 2 talojen 50 m2 päätyasunnot, joissa yläkerrassa 1 makuuhuone(2  
vuodetta)  sekä makuualkovi (2 vuodetta) ja alakerrassa portaiden alla parivuode sekä 
olohuoneessa levitettävä vuodesohva 220 eur/2 vrk sisältäen liinavaatteet 2 hlö:lle (loppusiivous 
60 eur)  
Ullanrinne 1 A  
Ullanrinne 1 D  
Ullanrinne 2 A  
Ullanrinne 2D   
 
Lomakylän 1, 2 ja 12 keskimmäiset 50 m2 asunnot, joissa yläkerrassa yksi makuuhuone, jossa 
4 vuodetta ja alakerrassa portaiden alla parivuode sekä olohuoneessa levitettävä vuodesohva 
180 eur/2 vrk sisältäen liinavaatteet 2 hlö:lle (loppusiivous 60 eur)  
Ullanrinne 1 B  
Ullanrinne 1 C  
Ullanrinne 2 B  
Ullanrinne 2 C  
Ullanrinne 12 C   
 
Lomakylän talojen 12 ja 18  50m2 päädyt sekä talon 16  50m2 asunnot, joissa yläkerrassa  2 
makuuhuonetta, joissa molemmissa 2 vuodetta ja alakerrassa portaiden alla parivuode sekä 
olohuoneessa levitettävä vuodesohva 220 eur/2 vrk sisältäen liinavaatteet 2 hlö:lle (loppusiivous 
60 eur)  
Ullanrinne 12 A  
Ullanrinne 12 D 
Ullanrinne 18 C  
Ullanrinne 16 A  
Ullanrinne 16 B   
Lomakylän talon 18 parvelliset 50 m2 asunnot, joissa yläkerrassa 4 vuodetta ja alakerrassa 



portaiden alla parivuode sekä olohuoneessa levitettävä vuodesohva 180 eur/2 vrk sisältäen 
liinavaatteet 2 hlö:lle (loppusiivous 60 eur)  
Ullanrinne 18 D  
Ullanrinne 18 E   
 
Lomakylän isommat paritalot, joiden 75 m2 asunnoissa alakerrassa makuuhuone, jossa 2 
vuodetta ja yläkerrassa makuuhuone, jossa 2 vuodetta sekä parvitila, jossa 2 makuuhuonetta, 
lisäksi olohuoneessa levitettävä vuodesohva. 360 eur/2 vrk sisältäen liinavaatteet 2-6 hlö:lle 
(loppusiivous 80 eur) 
Ullanrinne 3A1  
Ullanrinne 3A2  
Ullanrinne 4A1  
Ullanrinne 4A2     
   
Tarjoamme Toivolansaaren leirintäalueella mökki- sekä luhtiaitta majoitusta: 
   
Iso mökki (4 hlöä) 55,00€ / vrk / mökki  

 3 kpl mökkejä, kerrossängyt, pöytä ja tuolit, jääkaappi, keittolevy, mikroaaltouuni, 
juokseva vesi,  sähkölämmitys 

Pieni mökki (4 hlöä) 40,00€ / vrk  
 4 kpl mökkejä, kerrossängyt, sähkölämmitys  

Luhtiaitta (4 hlöä) 50,00€ / vrk  
 kerrossängyt, pöytä ja tuolit, jääkaappi, keittolevy, sähkölämmitys  

Luhtiaitta (2 hlöä) 40,00€ /  vrk  
 kerrossängyt, pöytä ja tuolit, jääkaappi, keittolevy, sähkölämmitys   

Toivomme tarjouksemme sopivan tapahtumaan osallistujille. 
 
Varaukset ja tiedustelut kylpylakaupunki@ikaalinen.fi; Puh 03- 450 1222 

mailto:kylpylakaupunki@ikaalinen.fi

