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AMBASSADOR’S CUP 
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                                                                                              (Kuva: Elina Glad) 

 

 

 

 

 



Malmin Taekwondo ja Suomen Taekwondoliitto järjestävät 

yhdessä Etelä-Korean suurlähetystön kanssa Ambassador’s Cup 

ottelu- ja liikesarjakilpailun. 

 

Aika:  Lauantai 24.9.2022 

Paikka:  Tikkurilan urheilutalo 
  Trio Sport Center 
  Läntinen Valkoisenlähteentie 52 
  01300 Vantaa 
 
LIIKESARJAT: 

 
Sarjat:  Ranking-sarjat, harrastaja- ja ilves-sarjat 
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla: www.tpss.eu 
 Ilmoittautumisen määräpäivä on lauantai 17.9.2022. 
 
Kilpailumaksu:  

Sarjat Maksu  

Ilves-sarjat 39 € Yksilö, pari, ryhmät 

Harrastajasarjat 39 € Yksilö, pari, ryhmät 

Ranking-sarjat 39 € Yksilö, pari, ryhmät 

   

 
 Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50 € / 

henkilö. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain. 
 
Sarjat:  Ranking-sarjat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikissa sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean 
kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta kilpailija täyttää 
kuluvan kalenterivuoden (2022) aikana. 
 

Sarja Ikä Sukupuoli 

Kadetit 12-14 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan 

Juniorit 15-17 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan 

Alle 30  18-30 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

Alle 40 31-40 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

Alle 50 41-50 v.  Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

Yli 50 +51 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

   

Parit alle 17 12–17 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies 

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

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

   

Ryhmät alle 17 12–17 v. Kolme (3) naista tai kolme (3) miestä * 

Ryhmät alle 30 18-30 v. Kolme (3) naista tai kolme (3) miestä * 

Ryhmät yli 30 +31 v. Kolme (3) naista tai kolme (3) miestä * 

  *Naiset ja miehet samassa sarjassa. 
Freestyle yksilöt +12 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

http://www.tpss.eu/


  Harrastajasarjat (ei ikärajaa) 
Sarja Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko 

Keltavöiset 8.-7. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 1-4 Jang 

Vihreävöiset 6.-5. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 2-6 Jang 

Sinivöiset 4.-3. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo 

Puna- ja mustavöiset 2.kup-
2.dan 

Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 6-8 Jang, 
Koryo, Keumgang, 
Taeback 

Diesel-sarja, 30v. + 8. kup – 
9. dan 
 

Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo, Keumgang, 
Taeback 

    

Parisarja, alempivöiset 8.-5. kup Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

Taegeuk 2-6 Jang 

Parisarja, ylempivöiset 4. kup - 
2. dan 

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

Taegeuk 5-8 Jang, 
Koryo 

Ryhmäsarja (3 hengen 
ryhmä) 

8. kup - 
2. dan 

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

Taegeuk 4-8 Jang, 
Koryo 

    

Freestyle-harrastajat (ei 
ikärajaa) 

8. kup- 
2.dan 

Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

 

 

   
  Ilves-sarjat (alle 13 v.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

Harrastajien pari- ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko 
samaa tai eri sukupuolta. Jos parisarjoissa parit ovat eri 
vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan. 
 
Jos pariin tai ryhmää osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä 
seurasta, ilmoitetaan heidät sähköpostitse 
tatu.iivanainen@taekwondo.fi. 

  

Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi 
tuomarivalvojan luvalla yhdistää harrastaja- ja ilves-sarjoja. Jos 
sarjoja yhdistetään vyöarvorajojen yli, kilpailijat tekevät aina 
liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta. 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja Vyöarvo Liikesarjavalikko 

Keltavöiset 8.-7. kup Taegeuk 1-4 Jang 

Vihreävöiset 6.-5. kup Taegeuk 2-6 Jang 

Sinivöiset 4.-3. kup Taegeuk 4-8 Jang, Koryo 

Puna- ja mustavöiset 2.kup-2. poom Taegeuk 6-8 Jang, Koryo,  
Keumgang, Taeback 

Parisarja 8.kup-2. poom Taegeuk 2-6 Jang 

mailto:tatu.iivanainen@taekwondo.fi


ERITYISSÄÄNNÖT 
• Ranking-sarjoissa käydään suoraan finaalikierros, mikäli 
kilpailijoita on kahdeksan (8) tai vähemmän. Mikäli kilpailijoita on 
yhdeksän (9) tai enemmän, käydään semifinaalikierros, jolta 
kahdeksan (8) parasta kilpailijaa etenee finaaliin. Alkukierrosta ei 
käydä. Finaalikierroksella suoritetaan kaksi (2) kyseisen sarjan 
liikesarjavalikosta arvottua liikesarjaa. Semifinaalikierroksella 
suoritetaan yksi (1) kyseisen sarjan liikesarjavalikosta arvottu 
liikesarja. 

 
ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT 
• Ranking-sarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkaistaan 
kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 mennessä Suomen 
Taekwondoliiton sivustolla. Liikesarjavalikot löytyvät WT:n 
kilpailusääntöjen artiklasta 8. Yli 50-vuotiaiden sarjassa käytetään 
alle 60-vuotiaiden valikkoa ja alle 17-vuotiaiden pari- ja 
ryhmäsarjoissa junioreiden valikkoa. 
• Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin 
tauolla. Molemmat liikesarjat saa valita vapaasti kyseisen sarjan 
valikosta. 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 voimassa oleva Suomen 
Taekwondoliiton lisenssi. 
• Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on 
voimassa oleva taekwondokilpailemisen kattava urheilu- tai 
tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden 
vakuutusturvasta. 

 

Aikataulu:  Lauantai 
  07.00           Järjestäjät paikalla 
  07.00-08.00 Rekisteröinti 
  08.00-08.30 Tuomarikokous 
  08.30-09.00 Joukkueenjohtajien kokous 
  09.00-20.00 Kilpailut 
    

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään 
sen tarkentuessa liiton nettisivuille. 

 
Lisätietoja:  Kilpailunjohtaja 
  Harri Kanerva 
  puh. 040 549 6594 
  kanervameister@gmail.com  

 
Liikesarjojen tuomarivalvoja 

  Christian Hagman 
  puh. 0400 902 035 
  hadehagman@gmail.com   


