
YONG TAEKWONDO RY järjestää

Eura Cup 2016 
lauantaina 24.9.2016
Euran Urheilutalolla

Eurantie 33, 27510 Eura
www.euranurheilutalo.fi

Kuva: Elina Glad



ALUSTAVA AIKATAULU:

Perjantai 23.9.2016
20.00 - 21.00 Punnitus kaikille

Lauantai 24.9.2016
07.30 - 08.00 punnitus aamupäivän sarjoille
08.00 - 08.30 tuomarikokous
08.45 - 09.00 joukkueenjohtajien kokous
09.15 - 12.00 kilpailut (harrastesarjat)
11.00 – 12.00 punnitus (liigasarjat)
12.00 - 13.00 lounastauko 
13.00 – liigasarjat  

HUOM! Aikataulu on alustava ja päivittyy, kun ilmoittautumisaika loppuu.  

ILMOITTAUTUMISET  :
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa:  www.tpss.eu
Ilmoittautumisaika päättyy lauantaina 17.9.2015 klo 23.59 (+1h) 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISISTA NORMAALIMAKSU +50%. 
Peruutukset ja ilmoittautumisongelmat sähköpostitse: 
tatu.iivanainen@taekwondo.fi 

KILPAILUMAKSUT:

SARJA MAKSU
Liigasarjat 40,00 €
Harrastesarjat 30,00 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Maksu palautetaan vain, mikäli 
urheilija on sairastunut ja esittää lääkärintodistuksen.
Maksujen palautus vain kirjallista hakemusta vastaan. Lääkärintodistus ja kirjallinen hakemus on
toimitettava viimeistään neljän päivän kuluessa kilpailusta Taekwondoliiton toimistolle.
Kilpailumaksut laskutetaan seuroittain (liitto laskuttaa).                                                                                           

http://www.tpss.eu/


OTTELULIIGA:

Sarja Ikä Otteluaika Painoluokat

SM-sarjat

Kadetit 12-14 v.
2002 - 2004

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

Juniorit 15-17 v.
1999 - 2001

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 

 Aikuiset +17 v.
- 1999

3 x 2 min
Tauko 45 sek

  Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73

 Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87

HARRASTESARJAT:

Sarja Kilpailijat Liikesarjavalikko
E1-juniorit 6-8 v.

2008 - 2010
-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46 

Tytöt ja pojat eri sarjoissa, mutta sarjoja voidaan yhdistää
tarpeen mukaan.

D2-juniorit 9-11 v.
2005 - 2007

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

D1-juniorit 9-11 v.
2005 - 2007

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

C2-juniorit 12-14 v.
2002- 2004

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

B2-juniorit 15-17 v.
1999 - 2001

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

Harrastajat (H) +17 v.
1999 tai aik. Naiset: -49, -57, -67, +67

Miehet: -58, -68, -80, +80Seniorit (S30) +30 v.
1986 tai aik

KILPAILUOIKEUS:

Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumisen suorittavan henkilön
tulee varmistaa, että kilpailijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi. 
Liigasarjoihin osallistuvilla on oltava kilpailupäivään mennessä Suomen Taekwondoliiton urheilijasopimus 
täytettynä liiton toimistolla. Lisenssin voimassaolo tarkistetaan liiton toimesta.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta. Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/

Ikäsarjat jaetaan WTF:n sääntöjen mukaan siten, että ikä katsotaan kuluvasta kalenterivuodesta.
Jos kilpailija täyttää 1.1.-31.12. välisenä aikana 15 vuotta, katsotaan hänet koko vuoden ajan
15-vuotiaaksi. Alaikäisten on tehtävä ilmoitus sarjavaihdosta. Ilmoituslomake löytyy liiton materiaalisalkun 
ottelu-osiosta.

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/lisenssi-2014/


VARUSTEET JA VIDEOTARKISTUS:

Kaikissa sarjoissa käytetään DaeDon elektronisia panssareita. Jokainen ottelija/seura huolehtii, että 
henkilökohtaiset DaeDon jalkasensorit löytyvät ottelijalta/seuralta. Järjestävällä seuralla ei ole ylimääräisiä 
jalkapöytäsuojia lainattavaksi. Videotarkistus on käytössä liigasarjoissa.  
                                                                                                                                                                                           
SÄÄNNÖT:

Kilpailuissa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja niiden täydentäviä määräyksiä (lisäosa). Järjestäjällä on 
oikeus lyhentää eriä ja taukoja, mikäli kilpailujen aikataulu uhkaa venyä kohtuuttomasti. Lisätietoja kilpailun 
tuomarivalvojalta. Säännöt voi ladata osoitteesta; 
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/materiaalisalkku/ottelu/ 

Valmentajien tulee käyttää urheilullista asustetta kenkineen toimiessaan kilpailualueella. Myös 
joukkueenjohtajalla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi, sekä tämän vuoden 
toimitsijasopimus liittoon toimitettuna ennen kilpailua. Valmentajan tulee olla vähintään 18-vuotias.
Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva taekwondokilpailemisen 
kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus, ja että alle 18-vuotiailla kilpailuun osallistuvilla 
kilpailijoilla on huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta.
Järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.

SISÄÄNPÄÄSY:
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

LISÄTIETOJA:

Kilpailunjohtaja Erik Pohjonen
040 704 7918 
eurantkd@gmail.com 

Tuomarivalvoja Janne Metsänperä 
040 735 0612
janne.metsanpera@gmail.com

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/materiaalisalkku/ottelu/


MAJOITUSVAIHTOEHTOJA EURASSA:

Hotel Kauttua
Luvalahdentie 1 (Kauttuan Yritystalo), Kauttua
www.hotelkauttua.fi

Huoneistohotelli Hanna
Turuntie 99 c, 27500 Kauttua
www.hotellihanna.fi

Kauttuan Klubi
Sepäntie 3, Kauttuan Ruukinpuisto
www.vierastoiminta.a-ahlstrom.fi

Euran Motel 
Satakunnankatu 1, 27510 Eura

RUOKAILUVAIHTOEHTOJA:

Kisapaikan kahvio on auki kilpailupäivän ajan. Muita vaihtoehtoja lähialueella: 

Euran Cafe Burger
Satakunnankatu 1

Kauttuan Kebab
Kauppatie 4, Kauttuan liikekeskus

Meri Kebab-Pizzeria
Satakunnankatu 26-28


