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SYDÄMELLISESTI TERVETULOA YLÖJÄRVELLE!
Taekwon-Do Center järjestää Pikku Tiikeri Cupin sekä yhteistyössä SITF:n kanssa
vuotuiset värivöiden ja joukkueiden kilpailut lauantaina 13.11.2021. klo 10.00 alkaen
Ylöjärven liikuntakeskuksella, osoitteessa Elotie 14, 33480 Ylöjärvi.

KILPAILIJAT, LISENSSI JA HUOLTAJAT
Pikku Tiikeri Cupissa on sarjat B-, C- ja D-junioreille sekä sovelletun Taekwon-Don
sarjat. Joukkue- ja värivyökilpailuissa on sarjat A-junioreille ja 18-35-vuotiaille sekä
36-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Kilpailijoita ei ole
vakuutettu kilpailun järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla
kilpailemisen kattava vakuutus. Lisenssiasiat tulee hoitaa kuntoon viimeistään
kolme päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Kilpailijan koutsin asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan koutsi saa lähestyä
tuomaripöytää. Koutsilla tulee olla varusteena valkoinen pyyhe.

KILPAILULUOKAT

Pikku Tiikeri Cup on kilpailijoille, jotka ovat enintään 13-vuotiaita kilpailupäivänä
(poislukien sovellettu Taekwon-Do, kts alla). Kilpailut käydään SITF:n B-, C- ja
D-junioreiden kilpailusääntöjen mukaan. Linkki sääntöihin:
www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot.

Sovelletun Taekwon-Don kilpailusarjat
Sovellettuun sarjaan voi osallistua, jos ei vamman tai muun toiminnallisen
rajoitteen/haitan vuoksi ei voi osallistua avoimeen sarjaan tai jos treenaa
pienryhmässä / sovelletussa Taekwon-Do-ryhmässä. Sovelletun Taekwon-Don
sarjoissa ei ole ikärajoja. Mikäli osallistuu normaalin kilpailuluokan sarjaan, ei voi
osallistua sovellettuun sarjaan.

1. Pyykkipoikaottelu (jako pituuden mukaan yli/alle 150cm)
2. Etuhyppypotku (jako pituuden mukaan yli/alle 150cm)
3. Liikesarja (omavalintainen liikesarja, avustajaa saa käyttää)

Sovelletuissa sarjoissa lopullinen sarjajako tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä
niin, että se antaa kaikille kilpailijoille parhaan mahdollisuuden positiiviseen
kokemukseen. Kilpailijoiden valmentajia pyydetään olemaan yhteydessä Päivi
Anttilaan (tkdcenter.paivi@gmail.com) osallistumiskriteereistä ja esim. avustajan
käyttämisestä.

http://www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot
mailto:tkdcenter.paivi@gmail.com


Värivöiden kilpailuissa kilpailijan vyöarvon tulee olla 10 – 1 gup.
● Aikuiset 18-35-vuotiaat
● Aikuiset 36-vuotiaat ja vanhemmat
● A-juniorit 14-17-vuotiaat

Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhden kilpailuluokan sarjoihin. Ikäraja määräytyy
kilpailijan syntymäpäivän ja ensimmäisen kilpailupäivän mukaan. Kilpailuasuna
käytetään ITF-harjoituspukua, dobokia.

36-vuotiaiden ja vanhempien kilpailuluokka
Tämä on uusi kilpailuluokka, jota ei ole SITF:n kilpailusäännöissä. Siinä järjestetään
vain yksilölajien kilpailut. Ottelussa on avoimet painosarjat. Mikäli kilpailijoita on
paljon niin kilpailu- ja tuomarivastaava voivat päättää sen jakamisesta kahteen
sarjaan painon mukaan.

Joukkuelajien aikuisten sarjoissa 18-35-vuotiaat ja sitä vanhemmat kilpailevat
samassa luokassa.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 5.11.2021. Ilmoittautumiset
suoritetaan seuroittain Kihapp-järjestelmään osoitteessa
https://www.kihapp.com/tournaments. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

PUNNITUS JA ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPAIKALLA
Ilmoittautuminen kilpailuun läsnäolevaksi ja punnitus ovat Ylöjärven
liikuntakeskuksella lauantaina 13.11. klo klo 9.00–9.45 sovellettujen sarjojen
kilpailijoille, D-, C- ja B-junioreille sekä klo 13.00-13.30 A-junioreille ja aikuisille.
Punnituksessa ja ilmoittautumisessa kilpailijalla tulee olla dobokin housut ja t-paita.
Kilpailuihin voi ilmoittautua läsnäolevaksi milloin vain punnitusten aikana.

KILPAILUMAKSU
Kilpailumaksu on aikuisten sarjoissa 35€, juniorien sarjoissa 25€ ja joukkueilla
30€ / joukkue. Kilpailumaksuista lähetetään seuroille laskut viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä
sarjamuutoksista peritään kilpailumaksun suuruinen sakkomaksu. Muutoksesta
lähetetään lasku osallistujan seuralle. HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan!
Mahdollisissa peruutustapauksissa kilpailumaksu palautetaan ainoastaan
esitettyä lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistuksen toimittamiselle on
viikko aikaa kilpailun jälkeen ja sen voi lähettää sähköpostilla SITF:n
kilpailuvastaava Henri Savilammelle osoitteeseen henri.savilampi@taekwon-do.fi.



KILPAILUSARJAT
Kilpailuissa käytetään SITF:n kilpailusarjoja ja –sääntöjä. Säännöt löydät
osoitteesta http://www.taekwon-do.fi/kilpailusaannot (SITF:n kilpailusäännöt
2019). Liitteenä tiedot erikoistekniikoiden korkeuksista ja voimamurskauksen
lautamääristä.

TUOMARIT
Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka).
Ilmoittautumiset tehdään Kihapp-järjestelmään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
5.11.

Seura vastaa tuomareiden ilmoittamisesta kilpailuun. Tuomarikurssille osallistuvia ei
pidä Kihappiin ilmoittaa. Kurssille osallistuvat lasketaan mukaan seuran kiintiöön.

Jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran tulee lähettää kilpailuihin tuomareita
seuraava taulukon mukaisesti:

Kilpailijoita Tuomareita

1-4 0

5-9 1

10-15 2

16-24 3

25 tai enemmän 4

KILPAILUJEN TERVEYSTURVALLISUUS
Kilpailut pyritään järjestämään mahdollisimman terveysturvallisesti noudattaen mm.
seuraavia järjestelyjä:

● Kilpailusarjat viedään läpi porrastetusti niin, että kaikki kilpailijat eivät ole
kilpailupaikalla samanaikaisesti. Pyydämme, että tästä porrastuksesta
pidetään kiinni, jotta saamme minimoitua kaikki kontaktit.

● Kilpailuihin rekisteröityminen ja punnitus järjestetään myös porrastetusti.
Pyydämme, että kilpailijat noudattavat annettua aikataulua kontaktien
minimoimiseksi.

● Liikesarja-, erikoistekniikka- ja voimamurskaussarjoissa pidetään kilpailijoiden
välillä 2 metrin turvaväli toisiinsa koko kilpailun ajan ja pyydämme kilpailijoita
noudattamaan tuomareiden ja järjestäjien ohjeistuksia.



● Ottelusarjoissa turvaväliä ei luonnollisestikaan pystytä järjestämään.
Suosittelemme vahvasti, että kaikki yli 12-vuotiaat ottelijat olisi rokotettu
vähintään kerran ennen kilpailuja.

● Kilpailuihin tulee osallistua vain ja ainoastaan täysin terveenä. Mikäli
kilpailijalla on mitä tahansa hengitystieinfektion oireita, tulee hänen jäädä
matalalla kynnyksellä kotiin. Kilpailumaksu palautetaan lääkärintodistusta
vastaan.

● Kilpailuihin voi tulla katsojia, mutta pyydämme, että katsojat ovat
mahdollisuuksien mukaan omassa porukassa, käyttävät kasvomaskia ja pitävät
turvavälin oman seurueen ulkopuolisiin mahdollisuuksien mukaan. Kun oman
kannustettavan kilpailut on ohi, pyydämme katsojia poistumaan ja antamaan
tilaa seuraavien kilpailusarjojen kilpailijoille, huoltajille ja katsojille.

● Kilpailupaikalla on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja.

KAHVIO
Kisapaikalla on kahvio.

MAJOITUS
Ylöjärvellä toimii Omahotelli https://omahotellit.fi/.
Tampereen seudun monipuoliset majoitusvaihtoehdot ovat lyhyen matkan päässä.
Tampereen keskustasta on kilpailupaikalle 20 min ajomatka. Bussilla numero 80
matka-aika Tampereen rautatieasemalta on noin 45 min.

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY:N KILPAILUISTA VASTAAVAT
Tuomarivastaava Lasse Kuusisto, lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
Kilpailuvastaava Henri Savilampi, henri.savilampi@taekwon-do.fi

KATSOJAT
Kilpailuihin on katsojilla vapaa pääsy.

LISÄTIEDOT
Taekwon-Do Center
tkdcenter.info@gmail.com
Puh. 040 830 4433 (Tarja Korhonen)
www.tkd-center.fi

AIKATAULU
Heti
1. Markkinoi kilpailuja seurassasi.
2. Muistuta, että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi pitää ostaa ja maksaa
hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen

https://omahotellit.fi/


varmistamiseksi.
3. Muista käydä tekemässä seuralle tunnukset Kihapp-ilmoittautumisjärjestelmään
hyvissä ajoin, jos niitä ei vielä ole.

Perjantaina 5.11.2021
● Viimeinen mahdollisuus ilmoittaa kilpailijat ja tuomarit Kihapp-järjestelmään.

Toivomme, että ilmoittautumiset vietäisiin järjestelmään mahdollisimman
aikaisin.

Lauantaina 13.11.2021
● 09.00 - 9.45 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla sovellettujen

sarjojen kilpailijoille, D-, C- ja B-junioreille
● 9.00 - 9.45 Tuomaripalaveri
● 9.30 - 9.45 Koutsipalaveri
● 10.00 Kilpailut alkavat
● 13.00-13.30 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla A-junioreille ja

aikuisille. Arvioitu kilpailun alkamisaika on klo 14.

Tarkempi aikataulu julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun
kilpailun osallistujamäärät ovat selvillä.



LIITE KILPAILUKUTSUUN

ERIKOISTEKNIIKOIDEN KORKEUDET

Sarja Twimyo Nopi Chagi Twimyo Dollyo
Chagi

Twimyo Dolmyo
Chagi

Twimyo Bandae
Dollyo Chagi

Twimyo Nomo Yop
Chagi

Naiset 5 – 1 gup 180 cm 170 cm 100 cm

Naiset 10 – 6 gup Nouseva korkeus Nouseva korkeus

Naiset 5 – 1 gup, 35+ 170 cm 160 cm 90 cm

Naiset 10 – 6 gup, 35+ Nouseva korkeus Nouseva korkeus

A-juniorit Tytöt 10 – 1 gup 180 cm 170 cm

Miehet 5 – 1 gup 220 cm 190 cm 180 cm 120 cm

Miehet 10 – 6 gup Nouseva korkeus Nouseva korkeus

Miehet 5 – 1 gup, 35+ 210 cm 180 cm 170 cm 110 cm

Miehet 10 – 6 gup, 35+ Nouseva korkeus Nouseva korkeus

A-juniorit Pojat 10 – 1 gup 200 cm 180 cm

B-, C- ja D-juniorit Nouseva korkeus

Joukkue, naiset 180 cm 170 cm 100 cm

Joukkue, miehet 220 cm 190 cm 120 cm



VOIMAMURSKAUS

Lautamäärät (valkoinen + musta/ohut) voimamurskauskilpailussa.

Sarja Ap joomuk
jirugi

Ap palkup
taerigi

Sonkal taerigi Yop joomuk
taerigi

Yop cha jirugi Dollyo chagi Bandae
dollyo chagi

Naiset 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Naiset 8 – 6 gup 0 + 2 0 + 3

Naiset 5 – 1 gup, 35+ 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Naiset 8 – 6 gup, 35+ 0 + 2 0 + 3

A-juniorit Tytöt 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 2 0 + 2

Miehet 5 – 1 gup 1 + 0 2 + 0 1 + 0

Miehet 8 – 6 gup 0 + 3 0 + 4

A-juniorit Pojat 5 – 1 gup 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Joukkue, naiset 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Joukkue, miehet 1 + 0 2 + 0 1 + 0


