LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017
KILPAILUKUTSU
KUOPIO OPEN POOMSAE 2017
POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017

JÄRJESTÄJÄ:
KUOPION TAEKWONDO RY

LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017
Kuopion Taekwondo ry järjestää yhdessä Suomen Taekwondoliiton kanssa vuoden 2017 poomsae-kauden toisen rankingkilpailun.
Kilpailussa on mukana Ranking-, Ilves- ja Harrastajasarjat.

KILPAILUPÄIVÄ
Lauantai 8.4.2017

KILPAILUPAIKKA
Pohjantien koulu, Pohjolankatu 2, 70500 KUOPIO

SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan WTF:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton liikesarjakilpailun
sääntöjä. Säännöt löydät osoitteesta: www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat
Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.

ALUSTAVA AIKATAULU
08:00 Järjestäjät paikalla
08:30 Ilmoittautuminen, sisäänpääsy kilpailualueelle
09:00 Tuomarikokous
09:30 Joukkuejohtajien kokous
10:00 – n. 16:00 Kilpailut
n. 12:00 Lounastauko (kilpailupaikalta voi ostaa lounaan, ennakkoilmoittautuminen! Lisätietoja alla)
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa kilpailun nettisivuille.

TUOMARIT
Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii Tatu Iivanainen yhteystiedot: 0400 519 531, tatu.iivanainen@taekwondo.fi.
Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit.

KILPAILUN KOTISIVUT
Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan järjestävän seuran sivuilla:
https://www.kuopiontaekwondo.com/kuopio-open-2017/

SARJAT
RANKINGSARJAT
Sarja
Kadetit
Juniorit
Alle 30
Alle 40
Yli 40

Ikä
12-14 vuotta
15-17 vuotta
18-30 vuotta
31-40 vuotta
41- vuotta +

Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Parit alle 17
Parit alle 30
Parit yli 30

12-17 vuotta
18-30 vuotta
31 vuotta +

Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.

Ryhmät alle 17
Ryhmät alle 30
Ryhmät yli 30

12-17 vuotta
18 - 30 vuotta
31 vuotta +

Freestyle
Freestyle parit
Elimination

12 vuotta +
12 vuotta +
12 vuotta +

Sukupuoli

Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

HARRASTAJASARJAT
Sarja

Vyöarvo
Sukupuoli
8.-7. kup Miehet ja naiset eri sarjoissa

Keltavöiset

Liikesarjavalikko
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)
Sarja
Keltavöiset
Vihreävöiset
Sinivöiset
Puna-ja mustavöiset
Parisarja

Vyöarvo

Liikesarjavalikko
8.-7.kup

Taegeuk 1 – 4 Jang

6.-5.kup
4.-3.kup
2.kup-4.poom
8.kup-4.poom

Taegeuk 2 – 6 Jang
Taegeuk 4 – 8 Jang
Taegeuk 6 – 8 Jang, Koryo
Taegeuk 2 – 6 Jang

Sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta kilpailija täyttää
kuluvan kalenterivuoden (2017) 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/RYHMÄ SARJAAN OSALLISTUU JÄSENIÄ USEAMMASTA KUIN YHDESTÄ SEURASTA, TULEE HEIDÄT ILMOITTAA
SÄHKÖPOSTITSE tatu.iivanainen@taekwondo.fi.
Elimination-sarjan osallistujamäärää voidaan rajoittaa liian suuren osallistujamäärän perusteella. Harrastaja- ja ilvessarjoja
voidaan tuomarivalvojan luvalla yhdistää vähäisen osallistujamäärän perusteella. Jos sarjoja yhdistetään vyöarvorajojen
yli, kilpailijat tekevät aina liikesarjat sen sarjan valikosta, johon olivat ilmoittautuneet.

ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT


Rankingsarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 mennessä tapahtuman kotisivuilla, sekä Suomen Taekwondoliiton sivustolla. Ks. Liikesarjojen kilpailusäännöistä kohta 7.
Liikesarjavalikko (koskee vain rankingsarjoja). Kisajärjestäjä voi suorittaa liikesarjojen arvonnan kuitenkin siten,
että tuomarivalvojan pyynnöstä pystyy toteen näyttämään arvonnan tapahtuneen ilman minkäänlaista vilppiä.



Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin tauolla. Ensimmäinen esitettävä liikesarja on oltava valikon alin liikesarja. Toinen liikesarja on vapaavalintainen. Harrastajasarjoissa toinen liikesarja ei saa olla sama kuin ensimmäisellä kierroksella esitetty. Ilves-sarjoissa toinen liikesarja SAA olla sama kuin ensimmäisellä
kierroksella esitetty.

RANKING PISTEYTYS
Kilpailussa kilpailijat ja seura saavat pisteitä kilpailusijoitusten ja osallistumisten mukaan. Vuoden lopussa palkitaan
jokaisen rankingsarjan eniten pisteitä kerännyt kilpailija sekä eniten pisteitä kerännyt seura.
 Pisteitä voi saada kaikista vuoden 2017 ranking-kilpailuista sekä SM-kilpailuista.
 Jokaisen sarjan eniten pisteitä kerännyt kilpailijat/pari/ryhmä saavat palkinnon vuoden lopussa.
 Eniten pisteitä kerännyt seura saa kiertopalkinnon vuoden lopussa.
 Muut kilpailijat palkitaan diplomilla, jossa kerrotaan sijoitus vuoden lopussa.
 Yksilöt saavat pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaisesti.
 Parin pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan.
 Ryhmän pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan.
 Seurat saavat yksilöiden pisteet yhteenlaskettuna.
 Seurat saavat parien ja ryhmien pisteet.
 Jos parit/ryhmät muodostuvat eri seuroista, jaetaan ko. parin/ryhmän pisteet osallistujien kesken tasan ja seura
saa oman seuransa osallistujien pisteet.
 Jos kilpailuun osallistuu ulkomaisia kilpailijoita, jotka eivät edusta Suomen Taekwondoliiton jäsenseuraa, niin
heille ei jaeta pisteitä sijoituksen mukaan. Kuitenkin, mikäli tällainen ulkomaalinen sijoittuu Ranking kilpailijan
edelle, niin rankingkilpailija saa pisteensä todellisen sijoituksensa mukaisesti.
 SM-kilpailuissa heinäkuussa jaetaan pisteet tuplana.
 Tasapisteissä olevista voittaja se, jolla on enemmän ykkössijoja. Jos ykkössijoja on sama määrä, viimeisimmän
osakilpailun voittanut on koko rankingin voittaja. Muut sijoitukset voivat olla jaettuja, jos pisteet menevät tasan.

YKSILÖPISTEET
Jaetaan kaikista Ranking sarjoista.
1.
10 pistettä
2.
7 pistettä
3.
5 pistettä
4.
4 pistettä
5.
3 pistettä
Osallituminen 1 piste

Pari- ja ryhmäsarja samat pisteet. Parin/ryhmän kilpailijoille pisteet seuroille jaetaan
sen mukaan, miten suuri osa parista/ryhmästä on seuran kilpailijoita.
SM -kilpailuista pisteet tuplataan.
SEURAPISTEET
Jaetaan kaikista ranking-sarjoista. Seuran kilpailijoiden kaikki ranking-pisteet yksilö-,
pari- ja ryhmäsarjoista. Lisäksi seura saa yhden ranking-pisteen jokaisesta
yksilökilpailijasta, parista ja ryhmästä ilves- ja harrastajasarjoissa.

KILPAILIJAN SEKÄ VALMENTAJIEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN VAATIMUKSET


Kaikilla kilpailijoilla, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla on oltava voimassaoleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi.



Ranking-sarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Taekwondoliiton urheilijasopimus täytettynä ja toimitettuna Suomen Taekwondoliiton toimistoon ennen kilpailua.



Valmentajilla ja joukkueenjohtajilla tulee olla liiton toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle palautettuna
ennen kilpailua.



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

ILMOITTAUTUMINEN
Kaikkiin sarjoihin ilmoittautumiset TPSS [www.tpss.eu] kautta ja linkki löytyy myös kilpailuiden kotisivuilta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on la 1.4.2017. Kilpailujärjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä ilmoittautumisia.

PALKINNOT
Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Ilves-sarjoissa kaikille osallistujille jaetaan ilves-diplomit.

MAKSUT JA LASKUTUS
Sarja
Ranking sarjat
Harrastaja-sarjat
Ilves-sarjat

Ikä
35e / kilpailu
35e
35e

Huom!
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta

Useampaan harrastaja- ja/tai ilvessarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö
Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan.
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa kaikkien sarjojen osallistujia seuroittain.
Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/

AVOIN MURSKAUSKISA KAIKILLE
Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do järjestää kisapaikalla avoimet voima- ja erikoistekniikkamurskauskisat kaikille.
Osallistuminen on maksutonta, ja voit ilmoittautua mukaan paikan päällä.
Lisätietoa murskauskisasta löydät kilpailujen www-sivuilta.
Huom! Murskauskisojen järjestäjä ole vakuuttanut kilpailijoita.

RUOKAILU JA MAJOITUS
RUOKAILU:
Kilpailupaikalla on mahdollista ruokailla. Tarjolla on lasagnea (+ salaatti, leivät ja levitteet), hinta 10 €.
Ruokailuun tulee ilmoittautua 30.3.2017 mennessä osoitteeseen kuopiontaekwondo@gmail.com. Ilmoita nimesi, seurasi
ja mahdollinen erityisruokavalio. Laskutus seuroittain jälkikäteen.
MAJOITUS:
Mahdolliset majoitustarjoukset löytyvät kilpailujen www-sivuilta.

YHTEYDENOTTO
RANKING SARJAT
Kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa, voitte ottaa yhteyttä Tatuun:
Tatu Iivanainen
040-8313366
tatu.iivanainen@taekwondo.fi
HARRASTAJAT
Laura Känninen
kuopiontaekwondo@gmail.com
040-8279256
Kilpailun kotisivut: https://www.kuopiontaekwondo.com/kuopio-open-2017/

Muista myös sunnuntain liikesarjaleiri Suurmäentien väestönsuojalla!
www.kuopiontaekwondo.com/liikesarjaleiri2017

