
LIIKESARJAKILPAILU 2015 

KILPAILUKUTSU 

LOHJA OPEN 2015 

 

PERTTILÄN LIIKUNTAHALLI  25.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄRJESTÄJÄ: 

MUDO LOHJA / YONGSHIN TKD LOHJA RY 



 

LIIKESARJAKILPAILU LOHJA OPEN 2015 

MUDO Lohja / Yongshin TKD Lohja ry järjestää vuoden 2015 poomsae kauden toisen ranking-kilpailun.  

Kilpailussa ovat mukana ranking-, harrastaja-  ja lasten ilvessarjat. 

KILPAILUPÄIVÄ  

Lauantai 25.4.2015 

KILPAILUPAIKKA 

Perttilän liikuntahalli, Hakulintie 30, 08500 LOHJA 

Halli on pinta-alaltaan 620 m² ja lattiamateriaali muovipinnoite. Halli on yksi uusimmista ja suurimmista kouluihin raken-

netuista liikuntahalleista Lohjalla.  Hallissa harjoitellaan pääosin koripalloa, lentopalloa, sulkapalloa ja salibandya sekä 

aerobiciä. Lisäksi hallin yhteydessä on iso kuntosali. 

SÄÄNNÖT  

Kilpailussa noudatetaan WTF:n kilpailusääntöjä suomalaisin täydennyksin. Säännöt löytyvät Suomen Taekwondoliiton 

materiaalisalkusta. 

Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. 

ALUSTAVA AIKATAULU 

08:00 Järjestäjät paikalla 
08:50 Ilmoittautuminen 
09:00 Tuomarikokous 
09:30 Joukkuejohtajien kokous 
10:00 - n 16:00 Kilpailut      
n 12:00 Lounastauko, paikan päällä lounas ostettavissa. Etukäteen varanneilla etuoikeus. 

TUOMARIT 

Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii  Jenni Pohjonen, puh 0504433771, jenni.pohjonen@gmail.com 

Tuomarien tulee olla vähintään kansallista C-tasoa (harrastaja- ja ilvessarjat), tai kansallista B-tasoa (rankingsarjat). 

Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit. 

KILPAILUN KOTISIVUT 

Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan kilpailusivulla www.mudo.fi/lohjaopen2015/ 

 

 

http://www.mudo.fi/lohjaopen2015/


SARJAT  

RANKINGSARJAT 

Sarja Ikä Sukupuoli 

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 

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. 

Ryhmät yli 30 31 vuotta + Kolme (3) miestä, tai kolme (3) naista. Miehet ja naiset samassa sarjassa. 
   

Freestyle 12 vuotta + Miehet ja naiset erikseen 

Rankingarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se,  
kuinka monta vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2015) aikana. 

HARRASTAJASARJAT 

Sarja Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko 

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 4-8 Jang, Koryo 

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

Taegeuk 2-8 Jang, Koryo 

ILVESSARJAT (0 – 13 vuotiaat) 

Sarja Ikä Liikesarjavalikko 

Alempivöiset (8. - 5. kup) alle 11-vuotiaat (0-10v) Taegeuk 1 – 4 Jang 

Alempivöiset (8. - 5. kup alle 13-vuotiaat (11-13 v) Taegeuk 1 – 4 Jang 

Ylempivöiset (4.kup - poom) alle 11-vuotiaat (0-10v) Taegeuk 2 – 8 Jang 

Ylempivöiset (4.kup - poom) alle 13-vuotiaat (11-13 v) Taegeuk 2 – 8 Jang 

Parisarja (8. - 1. kup) alle 13-vuotiaat (0-13 v) Taegeuk 1 – 4 Jang 

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 

osoitteeseen kilpailut@taekwondo.fi 

Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää sarjoja. Sarjojen  yhdistämi-

sen tulisi ensisijaisesti koskea vyöarvorajoja. Toissijaisesti vasta sukupuolirajoja. Jos vyöarvoja yhdistetään, kilpailijat 

tekevät aina liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta. 

mailto:KILPAILUT@TAEKWONDO.FI


 

ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT 

 Rankingsarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkistetaan 4vrk ennen kilpailupäivää tapahtuman kotisivuilla, 

sekä Suomen Taekwondoliiton sivustolla. Katso Liikesarjojen kilpailusäännöistä kohta 7 Liikesarjavalikko (koskee 

vain rankingsarjoja). 

 Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin tauolla. Ensimmäinen esitettävä liikesarja on ol-

tava 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. 

KILPAILIJAN VAATIMUKSET 

 Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassaoleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi. 

 Rankingarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Taekwondoliiton urheilijasopimus täytettynä ja toi-

mitettuna Suomen Taekwondoliiton toimistoon (urheilijasopimuksen voi hyväksyä myös sähköisesti vuoden 

2015 lisenssiä ottaessaan). 

 Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva taekwondo-kilpailemisen kattava 

urheilu- tai tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta. 

Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/lisenssi/ 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kaikkiin sarjoihin ilmoittautumiset TPSS  [http://www.tpss.eu ] kautta ja linkki löytyy myös kilpailuiden kotisivuilta. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 17.4.2015. Kilpailujärjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä ilmoittau-
tumisia.  
 

PALKINNOT 

Ranking-, harrastaja- ja ilvessarjoissa palkitaan kolme parasta. Ilves-sarjoissa kaikille osallistujille jaetaan ilves-diplomit. 
 

MAKSUT 

Sarja Ikä Huom! 

Ranking sarjat 35e / sarja,  Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta 

Harrastaja-sarjat 35e Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta 

Ilves-sarjat 35e Yksilö, parit. Ilmoittautumiset tpss kautta 

Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö. 
Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisten perusteella ilmoitetulle yhteyshenkilölle.  
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa rankingkilpailijoita erikseen.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/lisenssi/
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/lisenssi/
http://www.tpss.eu/


RUOKAILU JA MAJOITUS 

Kisapaikalle järjestetään buffet, mistä saa ostaa virvokkeita, naposteltavaa ja lounaan.  
 
Lohjalla n 12 min ajomatkan päässä on majoituksia tarjolla. 
 
http://gasthauslohja.fi/ http://www.hotellilohja.fi/ 

 
Matkakoti Linnakangas 
(019) 324 488 
Kauppakatu 3, 08100 Lohja 

Isompi porukka: pyydä tarjous! 
 
Viikonloppuhinnat: 
100 €  2 hh huone suihkulla  
80 €  1 hh suihkulla  
65 €  1 hh wc:llä  
125 €  Perhehuone/Sviitti 2-5 h alk.  
15 €  Lisävuode  
 

Huonehinnat sisältävät alkoholittoman 
minibaarin, WLAN internet, aamiaisen ja 
saunan. Pe–La / vrk 
98 €  Yhden hengen huone  
132 €  Kahden hengen huone  
149 € Perhehuone    
168 €  Sviitti    
30 € / vrk Lisävuode aikuisille  
15 € / vrk Lisävuode lapsille  

Lohjan ydinkeskustassa, linja-autoasemaa 
vastapäätä, sijaitsevan majoitusliikkeen 
huoneissa on tv, jääkaappi, mikroaalto-
uuni, wc ja suihku. Huoneita on 17 ja 
majoituspaikkoja yhteensä 34. 
 
Hinnat: alk. 42€/vrk 

 
 

MUUTA 

LIIKESARJALEIRI KILPAILUJEN JÄLKEEN SUNUNTAINA 
Avoin liikesarjaleiri 26.4.2015 Lohjalla 
Aika:   Sunnuntaina 26.4.2015 klo 9:30 - 14:30 (välissä evästauko). 
Paikka:   Perttilän Liikuntahalli, Hakulintie 30, 08500 LOHJA 
Hinta:   25 eur 
Ohjaajat:   Suomen Liikesarjamaajoukkueen urheilijat Laura Pihkala 2. dan ja Ville Lehtinen 3. dan 
Ilmoittautuminen: tapahtumajästelmä TAPU:n kautta TÄÄLTÄ. 
  [https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/taekwondo/event.php?id=3862 ] 
Muuta:   Leirin osallistujakatto on 50 hlöä. Omat eväät mukaan! 
Järjestäjä:   Suomen Taekwondoliitto ry  
 
  

YHTEYDENOTTO 

RANKING SARJAT 
Kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa, voitte ottaa yhteyttä Saijaan:  
Saija Vuori 
s.m.vuori@gmail.com 
0405879455 
 
HARRASTAJAT 
Vesa Suomalainen 
mudo.lohja@gmail.com 
0505533790 

http://gasthauslohja.fi/
http://www.hotellilohja.fi/
https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/taekwondo/event.php?id=3862
mailto:s.m.vuori@gmail.com
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