
Henkilökohtaisen liikesarjakilpailun arvosteluohjeet
Vähennykset Huomattavaa

puolen pisteen vähennykset aloituspisteet 10p
1 Väärän liikesarjan nimen lausuminen liikesarjan lopussa.  0.5p

2 Ki-hap (Ki-Ai):n huutaminen liikesarjan lopussa.  0.5p

3 Liikesarjan nimen lausumatta jättäminen  0.5p

4 Tekniikan suoritus väärälle korkeudelle  0.5p

5 Tasapainon menetys  0.5p

6 Epäröinti ja/tai pysähtyminen kesken suorituksen  0.5p

7 Liikesarjan päättäminen aloituspisteen ohi  0.5p yli hartioiden leveyden verran
8 Voiman puute  0.5p

9 Epäpuhdas asento  0.5p

10 Askellusvirhe  0.5p

11 Vääränlainen hengitys  0.5p

12 Väärä tekniikan valmistelu  0.5p valmistelu väärältä puolelta, ylimääräiset liikkeet
13 Kehän rajojen ylittäminen  0.5p

14 Väärä liikemuoto (jatkettu, yhdistetty, hidas, nopea, luonnollinen, normaali)  0.5p

Yhden pisteen vähennykset

1 Väärä hyökkäys- tai puolustustekniikka ja/tai väärä asento 1.0p teknisesti väärä perustekniikka
2 Yhden liikkeen unohdus 1.0p yhden tekniikan jättäminen väliin
3 Väärän jalan palauttaminen liikesarjan lopussa 1.0p

4 Jalan pito liian pitkään lävistävässä sivu- tai takapotkussa 1.0p

Maksimissaan yhden pisteen vähennykset (puolen pisteen portaissa) korkeintaan pisteen vähennys vastustajaan verrattaessa
1 kokonaisvaltainen voiman puute 0.5p || 1.0p

2 kokonaisvaltainen siniaallon puute 0.5p || 1.0p

Kaikkien pisteiden nollaus

1 liikesarjan keskeyttäminen -10p
2 pysähtyminen kesken liikesarjan yli kahdeksi sekunniksi -10p
3 liikesarjojen sekoittaminen (aloittaa tekemään yhtä ja lopettaa toiseen liikesarjaan) -10p
4 liikesarjan aloittaminen väärään suuntaan -10p
5 väärän liikesarjan aloittaminen / tekeminen -10p
6 kahden tai useamman tekniikan unohtaminen -10p

Lista ei ole täydellinen vaan suuntaa antava, jonka pohjalta toimia.



Joukkueliikesarjakilpailun arvosteluohjeet
Vähennykset Huomattavaa

puolen pisteen vähennykset aloituspisteet 10p
1 Väärän liikesarjan nimen lausuminen liikesarjan lopussa.  0.5p

2 Ki-hap (Ki-Ai):n huutaminen liikesarjan lopussa.  0.5p

3 Liikesarjan nimen lausumatta jättäminen  0.5p

4 Tekniikan suoritus väärälle korkeudelle  0.5p

5 Tasapainon menetys  0.5p

6 Epäröinti ja/tai pysähtyminen kesken liikkeen  0.5p

7 Voiman puute  0.5p

8 Epäpuhdas asento  0.5p

9 Askellusvirhe  0.5p

10 Väärä siniaalto  0.5p kaikki liikkeet pitää tehdä oikein ja kesken liikkeen ei saa pysähtyä
11 Vääränlainen hengitys  0.5p

12 Väärä tekniikan valmistelu  0.5p valmistelu väärältä puolelta, ylimääräiset liikkeet
13 Kehän rajojen ylittäminen  0.5p

14 Väärä liikemuoto (jatkettu, yhdistetty, hidas, nopea, luonnollinen, normaali)  0.5p

Yhden pisteen vähennykset

1 Väärä hyökkäys- tai puolustustekniikka ja/tai väärä asento 1.0p teknisesti väärä perustekniikka
2 Yhden liikkeen unohdus 1.0p yhden tekniikan jättäminen väliin
3 Väärän jalan palauttaminen liikesarjan lopussa 1.0p

4 Jalan pito snap kick -potkuissa 1.0p ap chagi, dollyo chagi

Maksimissaan kahden pisteen vähennykset (puolen pisteen portaissa) korkeintaan kahden pisteen vähennys vastustajaan verrattaessa
1 koreografiset puutteet  0.5p || 1.0p || 1.5p || 2.0p

2 joukkueen yhteistyön puutteet  0.5p || 1.0p || 1.5p || 2.0p

Kaikkien pisteiden nollaus

1 liikesarjan keskeyttäminen -10p yhden kilpailijan tai koko joukkueen pysähtyminen
3 liikesarjojen sekoittaminen (aloittaa tekemään yhtä ja lopettaa toiseen liikesarjaan) -10p
4 liikesarjan aloittaminen väärään suuntaan -10p
5 väärän liikesarjan aloittaminen / tekeminen -10p
6 kahden tai useamman tekniikan unohtaminen -10p

Lista ei ole täydellinen vaan suuntaa antava, jonka pohjalta toimia.



Näytösottelu arvosteluohjeet
Vähennykset Huomattavaa

puolen pisteen vähennykset

1 Tasapainon menetys  0.5p

2 Väärä asento  0.5p

3 Vääränlainen hengitystekniikka  0.5p

4 Kehän rajojen ylittäminen  0.5p

Yhden pisteen vähennykset (puolen pisteen inkrementeissä)

1 koreografiset puutteet 1.0p

2 kokonaisvaltainen voiman puute 1.0p

3 kokonaisvaltainen siniaallon puute 1.0p

Kaikkien pisteiden nollaus

1 Aikarajoista poikkeaminen -10p Alle 60 sekuntia tai yli 75 sekuntia
2 Useamman kuin yhden akrobaattisen sarjan suorittaminen kilpailijaa kohden -10p
3 Vastustajan hyökkäyksen torjumatta tai väistämättä jättäminen, pl. Viimeinen hyökkäys -10p

Lista ei ole täydellinen vaan suuntaa antava, jonka pohjalta toimia.
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