
JOUKKUEKILPAILUT

Kilpailujen säännöt
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Suomen ITF Taekwon-Do ry
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Kilpailuiden järjestäjä

Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenseurat
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Antidopingmääräykset

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiselle on, että urheilijat 
noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen 
lajiliiton antidopingsääntöjä.

Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan 
tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin.

Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja dopingmenetelmistä 
löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta 
“Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa”.

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista 
rangaistuksista, minimirangaistukset ovat:

1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä 
dopingrikkomuksesta)

2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingrikkomuksesta

3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus

Kilpailukutsu
Kilpailukutsu on lähetettävä 2 kuukautta ennen kilpailuja.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin ilmoittautuminen suoritetaan kilpailukutsussa esitetyllä tavalla.

Kilpailumaksu
Katso SITF:n maksutaulukosta tai kilpailukutsusta.



SITF - joukkuekilpailut 3(5)

Joukkueet 
Joukkueissa on 3+1 kilpailijaa. Kilpailusarjoihin voi samasta seurasta 
osallistua enintään kaksi naisten ja kaksi miesten joukkuetta 
kilpailusarjaa kohden. Sama henkilö ei voi kilpailla kahdessa eri 
joukkueessa samassa kilpailusarjassa.

Joukkeenjäsenen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

kilpailusarja vyöarvot ikäraja

liikesarjat 7-1 gup -

ottelu 7-1 gup 15 vuotta

erikoistekniikat 4-1 gup 16 vuotta

voimamurskaus 4-1 gup 16 vuotta

Ikärajakriteeri täytyy, kun kilpailija täyttää vaadittavan iän kilpailuiden 
järjestämisvuonna.

Kilpailusarjat
Kilpailusarjoina ovat erikseen liikesarjat, ottelu, erikoistekniikat ja 
voimamurskaus. Joukkue voi osallistua mihin tahansa sarjaan edellä 
mainittujen kriteereiden mukaisesti. Sarjaan osallistuvan joukkueen 
jäsenet voivat olla eri jokaisessa sarjassa. Miehille ja naisille on omat 
sarjansa.

Kilpailumuodot

Liikesarja- ja ottelukilpailu

Joukkueet arvotaan lohkoihin siten, etta kussakin lohkossa on 
enintään neljä (4) ja vahintään kaksi (2) joukkuetta ja lohkojen 
kokoero on enintään yksi (1) joukkue. Lohkon sisällä kaikki joukkueet 
kohtaavat toisensa. Saman seuran joukkueet arvotaan eri lohkoihin. 

• Jos lohkoja on kaksi, jatkolohkoon pääsee kummankin lohkon 
kaksi parasta. 

• Jos lohkoja on kolme tai enemmän, jatkoon pääsee kunkin 
lohkon paras joukkue. 

Jatkoon päässeet joukkueet kohtaavat toisensa. Jo kohdatun 
joukkueen pisteet jäävät voimaan alkulohkosta. Eniten pisteitä 
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kerännyt joukkue voittaa sarjan. Pisteiden ollessa tasan, käydään yksi 
ylimääräinen ottelu, jolla ratkaistaan voittaja tai jatkoon pääsevä 
joukkue.

Erikoistekniikat ja voimamurkaus

Erikoistekniikka- ja voimamurskauskilpailussa jokaisen joukkueen 
keräämiä pisteitä verrataan toisiinsa ja eniten pisteitä kerännyt 
joukkue on voittaja. Tasatilanteessa kehän juryn puheenjohtaja arpoo 
tekniikan ja päättää korkeuden (erikoistekniikat) tai lautamäärän 
(voimamurskaus).

Kilpailusäännöt

Liikesarjat

Liikesarjakilpailussa tehdään yksi omavalintainen joukkueliikesarja 
väliltä CHON-JI – CHOONG-MOO ja yksi tuomareiden arpoma liikesarja 
väliltä CHON-JI – DO-SAN. Joukkue ei voi tehdä korkeamman vyöarvon 
liikesarjoja, kuin mitä vyöarvoltaan alimmalla joukkueen jäsenellä on. 
Joukkueliikesarjan tekee kolme (3) joukkueen jäsentä. 
Joukkueliikesarjan voitosta saa kolme (3) pistettä, tasapelistä yhden 
(1) pisteen ja häviöstä nolla (0) pistettä.

Ottelu

Ottelukilpailussa käydään kolme henkilökohtaista ottelua, kukin 
kestoltaan yksi kahden minuutin erä. Ottelun voitosta saa kaksi (2) 
pistettä, tasapelistä yhden (1) pisteen ja häviöstä nolla (0) pistettä. 

Erikoistekniikat

Erikoistekniikkakilpailuissa kukin joukkueen kolmesta jäsenestä 
suorittaa yhden tekniikan, niin että kaikki kolme tekniikkaa tulee 
suoritettua joukkueen toimesta. Onnistuneesta ja hyväksytystä 
suorituksesta, jossa telineen kohdelauta on kääntynyt kokonaan 
(vähintään 90 astetta) saa kaksi (2) pistettä ja puoliksi kääntyneestä 
kohdelaudasta (vähintään 45 astetta) saa yhden (1) pisteen. Muissa 
tapauksissa suorituksesta saa nolla (0) pistettä. 

Tekniikat:

• Twimyo nopi chagi
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• Twimyo dollyo chagi

• Twimyo Yop cha jirugi

Voimamurskaus

Voimamurskauskilpailussa kukin joukkueen kolmesta jäsenestä 
suorittaa yhden tekniikan, niin että kaikki kolme tekniikaa tulee 
suoritettua joukkueen toimesta. Yhdestä kokonaan rikostusta laudasta 
saa kaksi (2) pistettä ja taipuneesta laudasta saa yhden (1) pisteen.

Tekniikat:

• Sonkal taerigi

• Dollyo chagi

• Yop cha jirugi

Palkinnot 
Kisoissa jaetaan mitalit kolmen parhaan joukkueen jäsenille (3+1) 
jokaisessa sarjassa. 

Tuomarit
Katso tuomarisäännöt.

Protesti 
Protestimaksu on 30 euroa. Protestimaksu palautetaan takaisin vain, 
jos protesti hyvaksytään. Protesti on jatettävä viiden (5) minuutin 
sisällä protestin kohteena olevan tapahtuman päättymisestä.


	Antidopingmääräykset
	Kilpailukutsu
	Ilmoittautuminen
	Kilpailumaksu
	Kilpailusarjat
	Kilpailumuodot
	Liikesarja- ja ottelukilpailu
	Erikoistekniikat ja voimamurkaus

	Kilpailusäännöt
	Liikesarjat
	Ottelu
	Erikoistekniikat
	Voimamurskaus

	Palkinnot
	Tuomarit
	Protesti

