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Artikla 1: Sääntöjen tarkoitus
Näiden sääntöjen tarkoituksena on nostaa Taekwon-Don tasoa painottamalla eri osaalueita ja antamalla kaikille osallistujille yhtäläiset mahdollisuudet kykyjensä mukaan
osallistua ystävällismieliseen kilpailuun toistensa kanssa.

Artikla 2: Soveltaminen
Näitä sääntöjä tulee käyttää jokaisessa kansainvälisessä ja kansallisessa mustien vöiden
Taekwon-Do -kilpailussa. Säännöt ovat samat miehille ja naisille ellei poikkeuksesta
mainita erikseen.

Artikla 3: Toimitsijat
Kaikki tuomaritehtävissä toimivat henkilöt valitaan virallisesti hyväksytyistä tuomareista.

Artikla 4: Tehtävät
a. Tuomariston (juryn) puheenjohtaja istuu jurypöydässä ja vastaa, että tuomareiden
päätökset noudattavat tuomarisääntöjä.
b. Liikesarja- ja näytösottelukilpailuissa viisi tuomaria istuvat yhdessä rivissä metrin
päässä kehän reunasta. Tuomarit arvostelevat kilpailusuoritukset oman harkintansa
mukaan kilpailusääntöihin ja määräyksiin perustuen.
c. Kehätuomari valvoo kehässä ottelun kulkua.
d. Neljä kulmatuomaria istuvat kehän kulmissa metrin päässä kehästä ja antavat
pisteitä kilpailusääntöihin ja määräyksiin perustuen oman harkintansa mukaan.
e. Erikoistekniikka- ja voimamurskauskilpailuissa kolme tuomaria tuomitsevat
kilpailijoiden suoritukset. Tuomarit antavat pisteitä kilpailusääntöihin ja määräyksiin
perustuen oman harkintansa mukaan. Vähintään yksi juryn jäsen avustaa juryn
puheenjohtajaa tämän tehtävissä.
f. Yksi kilpailu- ja tuomarikomitean kouluttama tietokoneassistentti täyttää
kilpailupöytäkirjat.
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Artikla 5: Kilpailijat
Juniorikilpailijat
Juniorikilpailijoiden tulee olla 14-17-vuotiaita ensimmäisenä kilpailupäivänä ja he voivat
kilpailla luokissa, jotka määritellään myöhemmin näissä säännöissä. Kaikkien kilpailijoiden
tulee olla vyöarvoltaan I-III dan ja heillä tulee olla ITF-sertrifikaatti ja jäsenkortti. Kaikissa
luokissa kilpailijoiden tulee olla terveitä ja kansallisten liittojen rekisteröimiä.
Seniorikilpailijat
Seniorikilpailijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kilpailuiden ensimmäisenä päivänä ja
he voivat kilpailla luokissa, jotka määritellään myöhemmin näissä säännöissä. Kaikkien
kilpailijoiden tulee olla vyöarvoltaan I-VI dan ja heillä tulee olla ITF-sertifikaatti ja
jäsenkortti. Kilpailijoiden tulee olla terveitä ja kansallisten liittojen rekisteröimiä.

Artikla 6: Asut
a. Toimitsijat pukeutuvat ITF:n tuomarisääntöjen mukaisesti.
b. Dobok.
Kilpailijoiden tulee käyttää virallisesti hyväksyttyä ITF-dobokia. Dobokissa tulee olla
virallisesti hyväksyttyjen ITF:n sponsorien logo oikeassa hihassa kyynärpään
yläpuolella ja oikeassa puntissa polven yläpuolella kooltaan 8 cm (leveys) x 5 cm
(korkeus). Henkilökohtaisen sponsorin logo voi olla vasemmassa hihassa
kyynärpään yläpuolella ja saa olla kooltaan 8 cm (leveys) x 5 cm (korkeus). Logo
tulee olla tuomarikomitean hyväksymä. Kilpailijan edustaman maan nimi tulee lukea
mustilla 6-8 cm korkealla fontilla ja sen tulee olla selässä vyölinjan yläpuolella
kokonaisuudessaan. Maatunnusta voidaan pitää rinnassa oikealla puolella ITF:n
logon tasolla.
c. Mustat vyöt.
Juniorien mustan vyön keskellä tulee olla yhden senttimetrin levyinen valkoinen
raita koko vyön mitalta. Seniorien mustan vyön tulee olla kauttaaltaan musta. Sekä
juniorien että seniorien mustassa vyössä tulee olla kilpailijan vyöarvo roomalaisilla
numeroilla ja siinä voi olla kilpailijan nimi. Vyön toisessa päässä voi lukea
”International Taekwon-Do Federation”, Taekwon-Do korealaisilla kirjaimilla ja/tai
Taekwon-Don pääperiaatteet korealaisilla kirjaimilla kirjoitettuna. Tekstin tulee olla
kullan väristä.
d. Kilpailijat saavat kilpailutilanteiden ulkopuolella käyttää normaaleja urheiluasuja,
kuten verryttelypukua, urheilukenkiä jne. Tämä on kuitenkin aina kilpailun
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tuomarikomitean päätettävissä. Avajais- ja päättäjäisseremonioissa kilpailijat voivat
käyttää virallista ITF-dobok-asua tai virallista maajoukkueen verryttelyasua,
kuitenkin niin, että kaikilla joukkueen jäsenillä on samanlainen asuste.
Mitaliseremoniassa tulee käyttää ITF-dobokia ja/tai maajoukkueen verryttelyasua.
e. Alkoholin juominen ja tupakoiminen on dobokia käytettäessä kiellettyä.

Artikla 7: Suojavarusteet
a) Ottelijoiden tulee käyttää:
i. punaisia tai sinisiä käsi- ja jalkasuojia.
ii. alasuojia dobokin housujen alla – pakollinen miehille.
iii. punaista tai sinistä kypärää.
iv. läpinäkyviä värittömiä hammassuojia.
Suojien tulee olla ITF:n hallituksen hyväksymää mallia. Hyväksyttyjen suojamallien
lista julkaistaan kilpailukutsussa ja ITF:n internet-sivuilla.
b) Ottelijat voivat lisäksi käyttää seuraavia suojia:
i. säärisuojat dobokin alla
ii. rintasuoja dobokin takin alla (vain naiset)
Yllä mainittujen suojien tulee olla hyväksyttyä tyyppiä ja koostua pehmeästä
materiaalista. Niissä ei saa olla metallia, luuta, kovaa muovia tai muuta kovaa
materiaalia (ala- ja rintasuojia lukuun ottamatta) eikä vetoketjuja, nauhoja tai
nappeja.
c) Muita suojia ei saa käyttää, paitsi tuomarikomitean hyväksynnällä erikoistilanteessa.
d) Mikäli kilpailijalla on vammoja, jotka vaativat jonkinlaisia siteitä, täytyy niiden tarve
ja tyyppi hyväksyttää kilpailujen lääkärillä. Siteissä ei saa olla neuloja tai kovaa
materiaalia.
e) Minkäänlaisia koruja, kelloja tai koristeita ei saa käyttää. Hiukset voi kiinnittää vain
pehmeällä ja joustavalla materiaalilla, hiussolkia tai -pinnejä ei saa käyttää.

Artikla 8: Lääkintähuolto
Jokaisessa turnauksessa tulee olla lääkäri/lääkäreitä, asiantunteva ensiapuhenkilökunta ja
ambulanssia suositellaan. Lääkäri päättää, saako loukkaantunut kilpailija jatkaa
kilpailuissa.
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Artikla 9: Vastuu loukkaantumisista ja vakuutukset - kilpailijat
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla kattava vakuutus. ITF:n hallitus, kilpailu- ja tuomarikomitea ja
kilpailuiden järjestäjä eivät ole vastuussa loukkaantumisista kilpailun aikana.
Kansallinen liitto on vastuussa siitä, että kilpailijalla on tapaturma-, hoito- ja
vastuuvakuutus. Kilpailun järjestäjä vastaa, että tapahtumalla on tapaturma- ja
vastuuvakuutus tapahtuman järjestämiseen.

Artikla 10: Vakuutukset - tapahtumanjärjestäjät
Kilpailun järjestäjä vastaa, että tapahtumalla on julkinen vastuuvakuutus,
paloturvallisuustodistukset sekä viranomaisten luvat tapahtuman järjestämiseen.

Artikla 11: Kehä
Ottelu-, voimamurskaus- ja erikoistekniikkakilpailuissa kilpailualan koko on 8 m x 8 m.
Kehässä tulee olla myös metri palapelitatamia jokaisella kehän reunalla. Liikesarja- ja
näytösottelukilpailuissa kilpailualan koko on 10 m x 10 m, joka sisältää metrin kehän
reunalla palapelitatamia. Keskikehän tulee olla korotettu 50 cm – 100 cm ja sen koko on
12 m x 12 m. Lisävalaistuksen pitää olla vähintään 5 metrin korkeudella lattiasta.
Tuomaripöytä on kehän edessä.

Artikla 12: Tulosten kirjaaminen
Kaikissa kilpailuissa tulee käyttää ITF:n elektronista järjestelmää ja olla useita
tulostennäyttötauluja kilpailijoita ja yleisöä varten. Tuloksia tulee näyttää mahdollisimman
usein, jotta kilpailijat voivat seurata kilpailujen etenemistä.

Artikla 13: Delegaatit
Kilpailijan tai joukkueen delegaatti voi olla kuka tahansa, jonka kansallinen liitto on
tehtävään valtuuttanut. Delegaatti ilmoittaa kilpailijat, toimittaa asiakirjat, jättää
huomautukset ja valitukset sekä toimii yhteistyössä muiden toimitsijoiden kanssa.
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Artikla 14: Huoltajat
Sekä yksilö- että joukkuekilpailuissa vain yhden (1) huoltajan tulee olla kehän
läheisyydessä. Kilpailujen aikana huoltajan tulee käyttää verryttelyasua ja urheilukenkiä
sekä pitää mukanaan pyyhettä. Huoltajalla ei saa olla selkäreppua tai muita ei TaekwonDoon liittyviä tarvikkeita kilpailualueella. Huoltajan tulee istua vähintään yhden (1) metrin
etäisyydellä kehästä. Huoltajat eivät saa sekaantua kilpailuun toiminnallaan tai sanallisesti.
Vain huoltajat voivat jättää virallisen protestin.
Huoltajalta voidaan viedä oikeus toimia tehtävässään, mikäli hän ei noudata yllä mainittuja
sääntöjä. Tuomarikomitea päättää kuinka kauan huoltaja ei saa toimia tehtävässään.
Kehästä poistettu huoltaja pitää korvata toisella huoltajalla tai kilpailijalla, jolla on yllään
huoltajan asustus, kahden minuutin kuluessa huoltajan poistamisesta. Jos toista huoltajaa
ei kahden minuutin kuluessa saada paikalle kilpailija hylätään.
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Artikla 15: Palkinnot (naiset ja miehet)
Juniorikilpailut:
Liikesarjat (tytöt):

3 kultaa

3 hopeaa

6 pronssia

Liikesarjat (pojat):

3 kultaa

3 hopeaa

6 pronssia

Ottelu (tytöt):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (pojat):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Voimamurskaus (tytöt):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Voimamurskaus (pojat):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Erikoistekniikat (tytöt):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Erikoistekniikat (pojat):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Paras kilpailija (tytöt):

1 kulta

Paras kilpailija (pojat):

1 kulta

Seniorikilpailut:
Liikesarjat (naiset):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Liikesarjat (miehet):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Ottelu (naiset):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Voimamurskaus (naiset):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Voimamurskaus (miehet):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Erikoistekniikat (naiset):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Erikoistekniikat (miehet):

1 kulta

1 hopea

2 pronssia

Paras kilpailija (naiset):

1 kulta

Paras kilpailija (miehet):

1 kulta

Parhaan kilpailijan valintaan vaikuttavat vain yksilölajien mitalit. Mikäli kahdella tai
useammalla kilpailijalla on yhtä monta kultaa, lasketaan hopeamitalit. Jos hopeita on yhtä
monta, lasketaan pronssimitalit. Jos tulos on edelleen tasan, käytetään seuraavanlaista
laskutapaa voittajan selvittämiseksi: alle viiden kilpailijan sarjasta saa yhden pisteen, alle
yhdeksän kilpailijan sarjasta saa kaksi pistettä ja yli kahdeksan kilpailijan sarjasta saa 3
pistettä. Huom. parasta kilpailijaa valittaessa huomioidaan vain sarjat, joissa on vähintään
4 kilpailijaa.
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Juniorien joukkuekilpailu
Liikesarjat (naiset):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Liikesarjat (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (naiset):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Voimamurskaus (naiset):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Voimamurskaus (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Erikoistekniikat (naiset):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Erikoistekniikat (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Paras joukkue (naiset):

1 pokaali

Paras joukkue (miehet):

1 pokaali

Seniorien joukkuekilpailu
Liikesarjat (naiset):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Liikesarjat (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (naiset):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Ottelu (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Voimamurskaus (naiset):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Voimamurskaus (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Erikoistekniikat (naiset):

4 kultaa

4 hopeaa

8 pronssia

Erikoistekniikat (miehet):

6 kultaa

6 hopeaa

12 pronssia

Paras joukkue (naiset):

1 pokaali

Paras joukkue (miehet):

1 pokaali

Parhaan joukkueen valintaan vaikuttavat vain joukkuelajien mitalit. Mikäli kahdella tai
useammalla joukkueella on yhtä monta kultaa, lasketaan hopeamitalit. Jos hopeita on yhtä
monta, lasketaan pronssimitalit. Jos tulos on edelleen tasan, parasta joukkuetta ei valita.
Huom. parasta joukkuetta valittaessa huomioidaan vain sarjat, joissa on vähintään 4
joukkuetta.
Maatilastot:
Maiden sijoittumiseen mitalitilastossa vaikuttavat sekä yksilö- että joukkuelajit lukuun
ottamatta parhaiden kilpailijoiden ja parhaiden joukkueiden palkintoja. Joukkuemitalit
lasketaan vain yhtenä mitalina. Paras maa palkitaan pokaalilla.
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Artikla 16: Virallinen terminologia
Charyot

Huomio

Kyong Ye

Kumarrus

Jun Bi

Valmiina

Shijak

Aloittakaa

Haechyo

Irti

Gaesok

Jatkakaa

Goman

Lopetus

Ju Ui

Varoitus

Gam Jum

Miinuspiste

Sil Kyuk

Hylkääminen

Hong

Punainen

Chong

Sininen

Jung Ji

Aika seis

Dong Chon

Tasapeli

Il Hue Jong

1.erä

I Hue Jong

2.erä

Sam Hue Jong

3.erä

Sung

Voittaja

Artikla 17: Kilpailujärjestelmä
Kilpailu jakautuu henkilökohtaiseen ja joukkuekilpailuun. Liikesarjat, ottelu ja näytösottelu
käydään cup- eli pyramidijärjestelmällä. Voimamurskaus- ja erikoistekniikkakilpailussa
korkeimman pistemäärän saanut voittaa.
Henkilökohtaiset sarjat
Juniorisarjat
Liikesarjat

pojat / tytöt

I, II ja III dan

Ottelu

pojat / tytöt

Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy ja Hyper
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Voimamurskaus

pojat / tytöt

Erikoistekniikat

pojat / tytöt

Seniorisarjat
Liikesarjat

miehet / naiset

I, II, III ja IV-VI dan

Ottelu

miehet / naiset

Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy ja Hyper

Voimamurskaus

miehet / naiset

Erikoistekniikat

miehet / naiset

Huom. Kilpailija voi osallistua kaikkiin osa-alueisiin.
Joukkuekilpailut
Juniori- ja seniorisarjat:
Liikesarjat

miehet / naiset / pojat / tytöt

Ottelu

miehet / naiset / pojat / tytöt

Voimamurskaus

miehet / naiset / pojat / tytöt

Erikoistekniikat

miehet / naiset / pojat / tytöt

Kukin joukkue voi osallistua kaikkiin osa-alueisiin. Joukkueottelussa kilpailija voi olla minkä
painoinen tahansa.

Artikla 18: Osallistujien lukumäärä – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu
Henkilökohtainen kilpailu - Juniorit
Jokaisesta maasta voi kuhunkin sarjaan osallistua kolme (3) kilpailijaa. Kilpailijat voivat olla
yksilösarjoihin osallistuvia tai joukkueen jäseniä.
Henkilökohtainen kilpailu - Seniorit
Jokaisesta maasta voi kuhunkin sarjaan osallistua kaksi (2) seniorikilpailijaa. Kilpailijat
voivat olla yksilösarjoihin osallistuvia tai joukkueen jäseniä.
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Joukkuekilpailut (miehet ja naiset)
Joukkueet koostuvat enintään 10 kilpailijasta (joukkueen jäsenten ei tarvitse olla
henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailevia).
Miehet

Kymmenestä kilpailijasta vähintään viisi ja vapaavalintaisesti yksi varakilpailija voi kilpailla
liikesarja-, ottelu-, erikoistekniikka- ja voimamurskauskilpailussa.
Naiset

Kymmenestä kilpailijasta vähintään viisi ja vapaavalintaisesti yksi varakilpailija voi kilpailla
liikesarja- ja ottelukilpailussa. Vähintään kolme ja vapaavalintaisesti yksi varakilpailija voi
kilpailla erikoistekniikka- ja voimamurskauskilpailussa.
Huoltajan tulee toimittaa kilpailijoiden ID kortit jyrun puheenjohtajalle juuri ennen
joukkuekilpailusarjan alkua.

Artikla 19: Kilpailujärjestys
Kilpailusarjat käydään läpi ilmoitetussa kilpailujärjestyksessä.

Artikla 20: Kilpailusarjojen arvonta
Kilpailujärjestys arvotaan tietokoneella julkisesti sekä henkilökohtaisissa että
joukkuekilpailuissa. Kunkin sarjan edellisten maailmanmestaruuskisojen kaksi parasta
sijoitetaan pyramidikaavion eri päihin. Parhaan kilpailijan ja joukkueen valintaan
huomioidaan vain sarjat, joissa on vähintään 4 kilpailijaa tai joukkuetta. Kilpailukaaviossa
mahdollisesti suoraan jatkokierroksille pääsevät valitaan arvalla. Kilpailujärjestyksen
arvonta suoritetaan 48 tuntia ennen kilpailusarjan alkua ja arvonnan tulokset julkaistaan
ITF:n internet-sivuilla. Kopiot arvonnan tuloksista kokonaisuudessaan annetaan jokaisen
maan edustajalle huoltajapalaverissa.

Artikla 21: Punnitus
Kilpailija voi käydä punnituksessa kaksi kertaa. Ensimmäinen punnitus järjestetään
enintään 24 tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailijoilla, jotka eivät läpäise ensimmäistä
punnitusta, on yksi (1) tunti aikaa käydä toisen ja viimeisen kerran punnituksessa. Mikäli
15

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

kilpailija ei läpäise punnitusta, hänet poistetaan sarjasta eikä hän voi osallistua mihinkään
toiseen painosarjaan.

Artikla 22: Kuulutukset
Kunkin tapahtuman kehä tulee ilmoittaa kilpailun aikataulun mukaisesti. On kilpailijan tai
joukkueen vastuulla saapua kehän läheisyyteen siten, että voivat viivytyksettä astua
kehään, kun kilpailijan tai joukkueen vuoro kuulutetaan. Kilpailija tai joukkue kutsutaan
punaiselle tai siniselle puolelle, jolloin kilpailijalla tai joukkueella tulee olla mahdolliset
suojavarusteet päällä. Mikäli kilpailija tai joukkue ei saavu kehään yhden (1) minuutin
kuluessa kuulutuksesta, kilpailija tai joukkue hylätään.

Artikla 23: Varusteiden tarkastus
Tuomari tarkastaa, että kilpailijoiden dobokit ja suojavarusteet ovat hyväksyttyä mallia ja
ehjiä. Mikäli jokin varuste ei läpäise tarkastusta, se täytyy vaihtaa. Varusteiden
vaihtamiseen on aikaa maksimissaan kolme (3) minuuttia. Mikäli varusteita ei ole vaihdettu
annetussa ajassa, seuraa hylkäys ja mahdolliset pisteet annetaan vastustajalle.

Artikla 24: Kohteliaisuudet
Kilpailijoiden tulee aina kumartaa tuomariston edessä ja toisilleen ennen ja jälkeen
esityksen tai ottelun.
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Kappale 2: liikesarjat
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Artikla 25: Sarjat
Miehet ja naiset (pojat ja tytöt).

Artikla 26: Kilpailujärjestelmä - henkilökohtainen kilpailu
Kilpailuissa käytetään pyramidi- eli cup-järjestelmää. Kilpailijat kilpailevat yksi yhtä vastaan
ja he tekevät samanaikaisesti kaksi (2) tuomarin arpomaa vyöarvonsa mukaista liikesarjaa
(artiklan 27 mukaisesti). Ensimmäinen liikesarja arvotaan vyöarvon mukaan kolmen
ylimmän liikesarjan joukosta. Toinen liikesarja arvotaan jäljelle jääneistä Chon-Ji:n ja
vyöarvon ylimmän liikesarjan väliltä. Liikesarjat arvotaan joko manuaalisesti tai
elektronisella järjestelmällä juryn puheenjohtajan toimesta. Arvostelutuomarit antavat
nollasta kymmeneen pistettä kustakin liikesarjasta ja arviointi perustuu tekniseen sisältöön,
voimaan, tasapainoon, hengitystekniikkaan ja siniaaltoon. Korkeamman pistemäärään
saanut kilpailija voittaa ja etenee seuraavalle kierrokselle.
Tasapisteissä kilpailijat tekevät yhden ylimääräisen liikesarjan, joka arvotaan jäljelle
jääneistä liikesarjoista, kunnes voittaja on selvillä.

Artikla 27: Liikesarjat ja tuomiot – henkilökohtainen kilpailu
1. dan sarjassa liikesarjat väliltä CHON-JI – GE-BAEK.
2. dan sarjassa liikesarjat väliltä CHON-JI – JUCHE.
3. dan sarjassa liikesarjat väliltä CHON-JI – CHOI-YONG.
4.-6. dan sarjassa liikesarjat väliltä CHON-JI – MOON-MOO.

Artikla 28: Kilpailujärjestelmä - joukkuekilpailu
Kilpailussa käytetään pyramidi- eli cup-järjestelmää.
Molemmat joukkueet tekevät yhden vapaavalintaisen ja yhden tuomarin arpoman
liikesarjan seuraavassa järjestyksessä:
Joukkue 1 – vapaavalintainen liikesarja
Joukkue 2 – vapaavalintainen liikesarja
Joukkue 1 – tuomarin arpoma liikesarja
Joukkue 2 – tuomarin arpoma liikesarja
18
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Arvostelutuomarit antavat nollasta kymmeneen pistettä kustakin liikesarjasta ja arviointi
perustuu tekniseen sisältöön, voimaan, tasapainoon, hengitystekniikkaan ja siniaaltoon.
Korkeamman pistemäärään saanut kilpailija voittaa ja etenee seuraavalle kierrokselle.
Tasapisteissä kilpailijat tekevät yhden ylimääräisen liikesarjan, joka arvotaan jäljelle
jääneistä liikesarjoista, kunnes voittaja on selvillä.

Artikla 29: Liikesarjat ja tuomiot - joukkuekilpailu
Kukin joukkue (viisi (5) kilpailijaa) esittää joukkueena yhden (1) omavalintaisen ja yhden
(1) tuomarin arpoman liikesarjan. Liikesarjat ovat väliltä CHON-JI – GE-BAEK.
Joukkueiden tulee valmistella kehään siirtyminen ja kehästä poistuminen niin, että
joukkueen jäsenet ovat rivissä kehän reunalla kasvot tuomareiden suuntaan. Joukkueiden
kehään siirtymistä ja sieltä poistumista ei arvostella osana koreografiaa ja siitä ei saa
pisteitä.
Joukkue voi esittää liikesarjan valitsemassaan muodostelmassa. Joukkueen jäsenet voivat
esittää tekniikat yksitellen tai yhtäaikaisesti, kuitenkin ryhmätyönä. Esimerkki: Joukkueen
jäsen ei voi esittää liikesarjaa ilman, että muut joukkueen jäsenet seuraavat
sopusoinnussa.

Artikla 30: Liikesarjojen tuomaristo
Liikesarjojen tuomaristona on juryn puheenjohtaja, kaksi (2) juryn jäsentä ja viisi (5)
tuomaria.
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Kappale 3: Ottelu
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Artikla 31: Sarjat
Henkilökohtainen kilpailu
A. Naiset ja miehet (tytöt ja pojat)
B. Painoluokat

Juniorien painosarjat
Pojat

Tytöt

Micro

50 kg asti

Micro

45 kg asti

Light

50-56 kg

Light

45-50 kg

Middle

56-62 kg

Middle

50-55 kg

Light Heavy

62-68 kg

Light Heavy

55-60 kg

Heavy

68-75 kg

Heavy

60-65 kg

Hyper

yli 75 kg

Hyper

yli 65 kg

Seniorien painosarjat
Miehet

Naiset

Micro

57 kg asti

Micro

50 kg asti

Light

57-63 kg

Light

50-56 kg

Middle

63-70 kg

Middle

56-62 kg

Light Heavy

70-78 kg

Light Heavy

62-68 kg

Heavy

78-85 kg

Heavy

68-75 kg

Hyper

Yli 85 kg

Hyper

Yli 75 kg

Henkilökohtaisessa ottelussa ei ole sallittua osallistua muihin kuin oman painonsa
mukaiseen sarjaan.
Joukkuekilpailu
Joukkueessa pitää olla viisi kilpailijaa ja vapaavalintaisesti yksi varakilpailija.
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Artikla 32: Otteluiden kestot ja tuomiot
Henkilökohtainen kilpailu
Henkilökohtaisessa ottelussa on kaksi (2) kahden (2) minuutin erää, joiden välissä on
minuutin tauko.
Tasatilanteessa käydään minuutin jatkoerä. Mikäli tilanne on jatkoeränkin jälkeen tasan,
ratkaistaan voittaja pisteestä poikki -ottelulla, jossa vähintään kahden tuomarin pitää antaa
piste yhtäaikaisesti.
Joukkuekilpailu
Joukkueottelussa on yksi (1) kahden (2) minuutin erä.
Joukkueottelussa kaikkien viiden ottelun tulokset lasketaan yhteen. Mikäli tulos on tasan
viiden ottelun jälkeen, huoltaja valitsee ottelijan ylimääräiseen erään, jonka voittaja voittaa
ottelun. Mikäli tilanne on jatkoeränkin jälkeen tasan ratkaistaan voittaja pisteestä poikki
-ottelulla, jossa vähintään kahden tuomarin pitää antaa piste yhtäaikaisesti.
Kaikki viisi ottelua käydään. Jos kilpailija vetäytyy vamman johdosta tai saadakseen etua,
vastustaja julistetaan voittajaksi. Tässä tilanteessa voittaja saa 15 pistettä.

Artikla 33: Osuma-alueet
1. Pää edestä ja sivusta, mutta ei takaa.
2. Vartalon etuosa kaulasta vyötärölle sekä vartalon sivut kainalosta vyötärölle (ei
vartalon takaosa).

Artikla 34: Pisteiden myöntäminen
•
•
•

Yksi (1) piste seuraavista tekniikoista:
Lyönti vartaloon tai päähän
Kaksi (2) pistettä seuraavista tekniikoista:
Potku vartaloon
Kolme (3) pistettä seuraavista tekniikoista:
Potku päähän
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Artikla 35: Hyväksytty pistesuoritus
Kilpailuissa tekniikka hyväksytään pistesuoritukseksi, kun:
• Se suoritetaan oikein.
•
•

Se on dynaaminen, eli suoritetaan voimakkaasti, tarkoituksenmukaisesti, nopeasti
ja tarkasti.
Se osuu hallitusti kohteeseen.

Artikla 36: Virheet (miinuspisteet)
Seuraavista virheistä vähennetään piste:
• Kova kontakti
•

Kaatuneen vastustajan kimppuun hyökkääminen

•

Jalkapyyhkäisy

•

Kiinnipito tai tarttuminen

•

Tahallinen hyökkääminen kohteeseen jota ei ole mainittu artiklassa 33.

Artikla 37: Varoitukset
Varoituksia jaetaan seuraavista rikkeistä:
a. Saadun pisteen näytteleminen kättä tai käsiä kohottamalla.
b. Astuminen kokonaan kehän ulkopuolelle (molemmat jalat).
c. Tahallisesta tai tahattomasta kaatumisesta (kun muu vartalon osa kuin jalkapohja
koskettaa lattiaa).
d. Loukkaantumisen teeskenteleminen edun saamiseksi.
e. Tahallinen ottelun vältteleminen.
f. Varusteiden korjaaminen ilman kehätuomarin lupaa.
g. Tahaton laittomaan (muuhun kuin artiklassa 33 mainittuun) kohteeseen
hyökkääminen.
Kolmesta varoituksesta vähennetään automaattisesti yksi (1) piste.
Mikäli kilpailija työnnetään ulos kehästä tarkoituksella (ilman mitään erillistä tekniikkaa),
varoitusta ei anneta. Työntöön syyllistyneelle kilpailijalle annetaan sen sijaan varoitus.
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Artikla 38: Hylkäys
a. Huono käytös toimitsijoita kohtaan tai ohjeiden noudattamatta jättäminen.
b. Syyllistyminen kontrolloimattomaan tai liioiteltuun kontaktiin.
c. Syyllistyminen kolmeen (3) kehätuomarin jakamaan virheeseen (miinuspisteeseen).
d. Kilpailija on alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alainen.
e. Mielenmaltin menettäminen.
f. Vastustajan, huoltajan tai toimitsijan kaikenlainen herjaaminen.
g. Pureminen tai raapiminen.
h. Polvella, kyynärpäällä tai otsalla hyökkääminen.
i. Tyrmäyksen aiheuttaminen (artikla 39).
Kilpailija, joka loukkaa/herjaa/solvaa vastustajaa, huoltajaa tai toimitsijaa suljetaan koko
kilpailusta.

Artikla 39: Loukkaantuminen
a. Jos kilpailija loukkaantuu, kehätuomarin on keskeytettävä ottelu ja kutsuttava
lääkäri. Lääkärin on tehtävä diagnoosi, annettava hoitotoimenpiteet ja päätettävä
ottelun jatkumisesta kolmen (3) minuutin kuluessa (lääkärin saapumisesta kehään).
b. Mikäli kilpailija ei lääkärin ja kehätuomariston (juryn puheenjohtaja, kehätuomari ja
kulmatuomarit) päätöksellä voi jatkaa, on hän
i.) ottelun voittaja, jos vastustaja on aiheuttanut loukkaantumisen.
ii.) ottelun häviäjä, jos vastustaja on syytön loukkaantumiseen.
c. Lääkärin päätöksellä keskeyttänyt loukkaantunut kilpailija ei saa kilpailla lääkärin
määräämään aikaan.
d. Kilpailija, joka ei noudata lääkärin päätöstä, hylätään kilpailuista.
e. Jos kilpailijat vammauttavat toisensa samanaikaisesti, eikä kumpikaan pysty
lääkärin päätöksellä jatkamaan, voittaa se kilpailija, jolla on enemmän pisteitä.
Mikäli pisteet ovat tasan, tuomaristo päättää voittajan.
Kilpailija, joka aiheuttaa vastustajansa tyrmäyksen (tajuttomuuden) tai aiheuttaa
aivotärähdyksen ottelussa hylätään. Kilpailija, joka on tyrmätty, ei saa jatkaa kilpailua koko
kilpailussa.
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Artikla 40: Ottelun kulku – henkilökohtainen- ja joukkueottelu
Henkilökohtainen kilpailu
Alussa ottelijat ovat aloituspaikoilla, toisella on punaiset ja toisella siniset suojavarusteet
yllään. Kilpailijoiden tulee pitää koko ajan värittömiä hammassuojia. Kehätuomarin
komennosta kilpailijat kumartavat jurypöytään, kehätuomarille ja toisilleen. Tämän jälkeen
kehätuomari aloittaa ottelun komennolla ``SHI-JAK'', jolloin ottelijat aloittavat ottelun ja
jatkavat, kunnes kehätuomari antaa komennon ``HAECHYO''. Tällöin kilpailijat lopettavat
ottelun ja jäävät paikoilleen, kunnes kehätuomari käskee jatkaa ottelua.
Ajan täyttyessä annetaan äänimerkki, jolloin erä tai ottelu päättyy. Lopuksi tehdään
kumarrukset päinvastaisessa järjestyksessä ja julistetaan tulos.
Tasapelitilanteessa varoitukset ja miinuspisteet nollataan. Jos ottelija joutuu ulos kehästä,
ottelua jatketaan siten, että kilpailija on kehän sisällä yhden (1) metrin päässä reunasta.
Joukkuekilpailu
Ottelun kulku on sama kuin henkilökohtaisessa ottelussa. Kolikkoa heittämällä valitaan
joukkue, jonka huoltaja saa päättää, kumpi joukkue lähettää ensimmäisen kilpailijan ensin
kehään. Tämän jälkeen vuorotellaan siinä, kumpi joukkue lähettää kilpailijan ensin kehään.

Artikla 41: Ajanotto
Kun kehätuomari aloittaa ottelun komennolla ``SHI-JAK'', ajanottaja käynnistää kellon.
Kello pysäytetään vain, jos kehätuomari antaa käskyn ``JUNG-JI''. Kello käynnistetään
uudelleen ottelun jatkuessa komennolla ``GAE-SOK''.

Artikla 42: Otteluiden tuomaristo
Ottelun tuomaristona on juryn puheenjohtaja, kaksi (2) juryn jäsentä, yksi (1) kehätuomari
ja neljä (4) kulmatuomaria.
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Kappale 4: Voimamurskaus
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Artikla 43: Sarjat
Naiset ja miehet, juniorit ja seniorit.
Jokaisen kilpailijan pitää yrittää jokaista seuraavassa listattua tekniikkaa luetellussa
järjestyksessä.
Juniorit ja seniorit
Miehet

Naiset

Ap Joomuk Jirugi
Sonkal Taerigi

Sonkal Taerigi

Yopcha Jirugi

Yopcha Jirugi

Dollyo Chagi

Dollyo Chagi

Bandae Dollyo Chagi

Artikla 44: Kilpailun kulku - henkilökohtainen ja joukkuekilpailu
Henkilökohtainen kilpailu
Voimamurskauksessa käytetään tarkoituksenmukaista telinettä. Muovisten
murskauslautojen määrät ilmoitetaan kilpailukutsussa. Telineellä on minimi- ja
maksimikorkeus, johon se voidaan säätää ja joka ilmoitetaan kilpailukutsussa.
Voimamurskauksessa on sallittua ottaa askeleita eteenpäin, liukua, hypähtää tai hypätä.
Kilpailijan tulee tehdä valmiusasento (palmok daebi makgi) ennen ja jälkeen jokaisen
yrityksen. Sonkal -iskun voi suorittaa joko ulospäin tai sisäänpäin.
Miesten sarjoissa kilpailijalla on kaksi (2) minuuttia ja naisten sarjoissa yksi (1) minuutti
aikaa säätää telineet haluamalleen korkeudelle.
Voimamurskauskilpailun kulku:
a. Tuomarin antaman merkin jälkeen (punaisen lipun heilautus) miesten sarjoissa
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kilpailijalla tai joukkueella on viisi (5) minuuttia aikaa yrittää rikkoa laudat edellä
mainituilla tekniikoilla. Mittaus on pakollinen ja siinä saa koskea lautaan.
Mittaukseen käytetty aika kuuluu edellä mainittuun aikarajaan.
b. Tuomarin antaman merkin jälkeen (punaisen lipun heilautus) naisten sarjoissa
kilpailijalla tai joukkueella on kolme (3) minuuttia aikaa yrittää rikkoa laudat edellä
mainituilla tekniikoilla. Mittaus on pakollinen ja siinä saa koskea lautaan.
Mittaukseen käytetty aika kuuluu edellä mainittuun aikarajaan.
c. Mikäli annettu aikaraja ylittyy kilpailija tai joukkue saa suorituksestaan nolla (0)
pistettä.
d. Tuomarit voivat hylätä suorituksen jos
•

kilpailija ei onnistu pitämään tasapainoa tai oikea asentoa koko suorituksen
ajan.

•

Kilpailija ei käytä oikeaa hyökkäystekniikkaa oikealla tavalla.

e. Tuomareiden tulee tarkistaa jokainen lauta ennen jokaista yritystä.
f. Jokaisesta rikotusta laudasta saa kolme (3) pistettä ja taipuneesta yhden (1)
pisteen.
g. Kolme eniten pisteitä kerännyttä sijoittuvat sijoille 1., 2. ja 3. Kuitenkin jos 3. sijaa
ratkottaessa kaksi kilpailijaa päätyy samaan pistemäärään samalla
suorituskierroksella, jaetaan kaksi pronssimitalia.
h. Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja arpoo tekniikan ja päättää lautamäärän, jolla
sijoitus ratkaistaan. Tasapisteissä olevat kilpailijat jatkavat, kunnes syntyy piste-ero.
Mikäli kilpailija tai joukkue ei saa yhtään pistettä varsinaisella suorituskierroksella, kilpailija
tai joukkue ei voi kilpailla mitalisijoista.
Joukkuekilpailu
Joukkueet (naisilla/tytöillä 3 jäsentä ja 1 varajäsen, miehillä/pojilla 5 jäsentä ja 1 varajäsen)
suorittavat tekniikat artiklojen 43 ja 44 mukaisesti.

Artikla 45: Voimamurskauksen tuomaristo
Voimamurskauksen tuomaristona on juryn puheenjohtaja, kaksi (2) juryn jäsentä ja viisi
(5) tuomaria.
28

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

Kappale 5: Erikoistekniikat
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Artikla 46: Sarjat
Naiset ja miehet, juniorit ja seniorit.
Jokaisen kilpailijan tulee koettaa jokaista seuraavassa listattua tekniikkaa.
Miehet

Naiset

a.- Twimyo Nopi Ap Cha Busigi

a.- Twimyo Nopi Ap Cha Busigi

b.- Twimyo Dollyo Chagi

b.- Twimyo Dollyo Chagi

c.- Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi

c.- Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi

d.- Twimyo Bandae Dollyo Chagi
e.- Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi

Artikla 47: Kilpailun kulku - henkilökohtainen ja joukkuekilpailu
Henkilökohtainen kilpailu
Erikoistekniikkakilpailussa käytetään tarkoituksenmukaista telinettä. Korkeudet/pituudet
ilmoitetaan kilpailukutsussa.
a. Tuomarin antaman merkin jälkeen (punaisen lipun heilautus) miesten sarjoissa
kilpailijalla tai joukkueella on viisi (5) minuuttia aikaa yrittää potkaista lautoihin
edellä mainituilla tekniikoilla. Mittaus on pakollinen ja siinä ei saa koskea lautaan.
Mittaukseen käytetty aika kuuluu edellä mainittuun aikarajaan.
b. Tuomarin antaman merkin jälkeen (punaisen lipun heilautus) naisten sarjoissa
kilpailijalla tai joukkueella on kolme (3) minuuttia aikaa yrittää potkaista lautoihin
edellä mainituilla tekniikoilla. Mittaus on pakollinen ja siinä ei saa koskea lautaan.
Mittaukseen käytetty aika kuuluu edellä mainittuun aikarajaan.
c. Mikäli annettu aikaraja ylittyy kilpailija tai joukkue saa suorituksestaan nolla (0)
pistettä.
d. Tuomarit voivat hylätä suorituksen, mikäli
i.) kilpailija ei käytä oikeaa hyökkäystekniikkaa oikealla tavalla.
ii.) kilpailija kaataa esteen Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi:ssa.
iii.) kilpailija ei pysty säilyttämään tasapainoa ja oikeaa asentoa suorituksen aikana.
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e. Tuomareiden tulee tarkistaa jokainen teline ja/tai lauta ennen jokaista yritystä.
f. Jokaisesta täysin kääntyneestä laudasta saa kolme (3) pistettä ja puoliksi
kääntyneestä laudasta yhden (1) pisteen.
g. Kolme eniten pisteitä kerännyttä sijoittuvat sijoille 1., 2. ja 3. Kuitenkin jos 3. sijaa
ratkottaessa kaksi kilpailijaa päätyy samaan pistemäärään samalla
suorituskierroksella, jaetaan kaksi pronssimitalia.
h. Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja arpoo tekniikan ja päättää korkeuden tai
pituuden, jolla sijoitus ratkaistaan. Tasapisteissä olevat kilpailijat jatkavat, kunnes
syntyy piste-ero.
Mikäli kilpailija tai joukkue ei saa yhtään pistettä varsinaisella suorituskierroksella, kilpailija
tai joukkue ei voi kilpailla mitalisijoista.
Joukkuekilpailu
Joukkueet (naisilla 3 jäsentä ja 1 varajäsen, miehillä 5 jäsentä ja 1 varajäsen) suorittavat
tekniikat artiklan 47 mukaisesti.

Artikla 48: Erikoistekniikkakilpailun tuomaristo
Erikoistekniikkakilpailun tuomaristona on juryn puheenjohtaja, kaksi (2) juryn jäsentä ja
viisi (5) tuomaria.
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Kappale 6: Näytösottelu
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Artikla 49: Sarjat
Mies- nais ja/tai sekapari
Juniorit ja seniorit

Artikla 50: Kilpailun kulku
Jokainen joukkue sisältää kaksi (2) jäsentä. Pari suorittaa ennalta valmistellun esityksen,
jossa he voivat taitavasti esittää laajan valikoiman tekniikoita.
Kukin joukkue esintyy vuorollaan ja tuomarit antavat suorituksesta 0-10 pistettä perustuen
seuraaviin kriteereihin:
a) Koreografia ja joukkuetyöskentely
b) Tekninen sisältö
c) Siniaalto
d) Voima
e) Hengitystekniikka
f) Yhden akrobaattisen sarjan suorittaminen kilpailijaa kohden
Kilpailijat saapuvat kehään, kumartavat ja tämän jälkeen ottavat valmiusasennon (Niunja
so palmok deabi makgi - L-Stance guarding block). Suoritus ja ajanotto alkaa kun toinen
kilpailijoista antaa komennon "shi-jak". Suoritus päättyy ns. lopetustekniikkaan ja kun
toinen kilpailijoista antaa komennon "goman" ja ottaa valmiusasennon.
Joukkueet kilpailevat seuraavien sääntöjen ja määräysten mukaan:
a) Näytösottelun tulee sisältää liikkeitä, kuten ne on esitetty Encyclopediassa,
ohjeissa, CD-ROM medialla ja kuten ne on opetettu kansainvälisillä
opettajaseminaareilla (IIC).
b) Hyökkäystekniikat pitää torjua tai väistää ja ne pitää tehdä realistisesti.
c) Näytösotteluun voi osallistua vyöarvoltaan 1.-6.dan mies-, nais- tai sekapari.
d) Suorituksen keston tulee olla 60-75 sekuntia.
e) Joukkue joka ylittää 75 sekunnin aikarajan saa suorituksestaan nolla (0) pistettä.
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f) Joukkue joka alittaa 60 sekunnin aikarajan saa suorituksestaan nolla (0) pistettä.
g) Artiklassa 7.a.ii ja 7.b. mainittuja suojavarusteita saa käyttää.
h) Kummatkin joukkueen jäsenet voivat tehdä yhden akrobatialiikesarjan, joka ei
muodostu Taekwon-Do -liikkeistä.
i) Joukkue joka tekee enemmän kuin yhden akrobatialiikesarjan per kilpailija saa
nolla (0) pistettä.
j) Tasapisteissä joukkueet tekevät suorituksensa uudelleen kunnes voittaja on
selvillä.

Artikla 51: Näytösottelun tuomaristo
Näytösottelun tuomaristona on juryn puheenjohtaja, kaksi (2) juryn jäsentä ja viisi (5)
tuomaria.

34

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

Kappale 7: Toiminta kiistatilanteissa
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Artikla 52: Protesti
a. Vain huoltaja voi tehdä protestin, kun tuomariston päätös näyttää olevan sääntöjen
vastainen.
b. Jokainen protesti täytyy tehdä kirjallisesti englannin kielellä virallisella
protestilomakkeella ja se tulee jättää tuomarikomitea puheenjohtajalle viiden (5)
minuutin kuluessa kilpailutilanteen päättymisestä.
c. Protestin tulee olla tarkka ja yksityiskohtainen ja sen tulee sisältää protestimaksu.
Protestimaksun asettaa kilpailukomitea, jotta protesti tehtäisiin vain
kyseenalaisissa tilanteissa.
d. Protestimaksu palautetaan vain, jos tuomarikomitea hyväksyy protestin.
e. Tuomarikomitea tutkii protestin ja päättää:
i.) vahvistaa tuloksen.
ii.) uusia kilpailusuorituksen.
iii.) nimetä häviäjän voittajaksi.
iv.) hylätä molemmat kilpailijat.
f. Mikäli protesti tehdään, voittaja ei voi kilpailla ennen protestin käsittelyä.

Artikla 53: Päätökset
a) Päätöksen tekemiseksi tuomaristo voi kutsua kuultavaksi kenet tahansa.
b) Päätöksen tehtyään tuomaristo ilmoittaa siitä kaikille asianosaisille.
c) Tuomaristo perustaa aina päätöksensä näihin sääntöihin, eikä päätös saa olla
ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

Artikla 54: Hylkääminen
Jos joukkueen edustajat tai yksilöt jatkavat protestointia tuomariston päätöstä vastaan,
voidaan koko joukkue tai yksittäinen henkilö sulkea pois kisoista. Tuomaristo harkitsee
myöhemmin, onko tarvetta jatkotoimenpiteille.

Artikla 55: Joukkueen tai kilpailijan vetäytyminen kisoista
Mikäli joukkue tai kilpailija vetäytyy protestiksi kilpailuista, seurauksena on:
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a) Automaattinen hylkääminen ko. sarjasta, joten heille ei anneta sijoitusta eikä
mitaleita.
b) Automaattinen hylkääminen koko kilpailuista.
c) Hylkääminen tulevista tapahtumista, jos ITF:n kurinpitotoimikunta ja ITF:n hallitus
niin päättävät.

Artikla 56: ITF:n antidopingmääräykset
Kilpailuissa noudatetaan ITF:n ja WADA:n antidopingmääräyksiä.

Artikla 57: Ennalta-arvaamattomat tapahtumat
Kilpailukomitea tekee päätökset kaikissa niissä tilanteissa , joita ei ole kilpailusäännöissä
mainittu.

Artikla 58: ITF:n kilpailukomitea
ITF:n kilpailukomitea koostuu kilpailukomitean puheenjohtajasta ja kahdesta (2) neljään (4)
jäsenestä. ITF:n johtokunta määrää komitean puheenjohtajan ja jäsenet.

Artikla 59: ITF:n tuomarikomitea
ITF:n tuomarikomitea koostuu tuomarikomitean puheenjohtajasta ja kahdesta (2) neljään
(4) jäsenestä. ITF:n johtokunta määrää komitean puheenjohtajan ja jäsenet.

Artikla 60: Sääntöjen kopiot
Kilpailusääntöjen kopio tulee olla saatavilla kaikissa kilpailuissa ja sen tulee olla
kilpailijoiden ja toimitsijoiden saatavilla.
Rooma, Italia
1.tammikuuta 2013
Suomennettu 15.12.2012
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Tuomarisäännöt
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Artikla 1: Tarkoitus
Näiden sääntöjen tarkoitus on
a) asettaa juryn jäsenille ja tuomareille yhdenmukaiset arviointikriteerit,
b) suojella tuomareiden arvovaltaa
sekä
c) luetella juryn jäsenten ja tuomareiden oikeudet ja velvollisuudet.

Artikla 2: Soveltaminen
Näitä sääntöjä tulee noudattaa kaikissa ITF:n mestaruuskilpailuissa.

Artikla 3: Tuomarikomitea
Tuomarikomitean puheenjohtaja nimeää ja kokoaa juryn jäsenet ja tuomarit ITF:n
mestaruuskilpailuihin. Tuomarikomitea koostuu ITF:n tuomariston puheenjohtajasta ja
kahdesta (2) jäsenestä (ITF:n hallituksen nimittämiä). Tuomarikomitean vastuulla on:
a) Valvoa että tuomareiden pukeutumissääntöjä noudatetaan.
b) Päättää kehätuomariston jäsenet ja kehä etukäteen.
c) Sijoittaa kehätuomaristot sopiville kehille yhteistyössä kilpailukomitean kanssa.
d) Määrätä tuomareiden vaihdot ja kierrätys, jotta kaikilla on mahdollisuus tuomaroida
ja jotta oikeudenmukaisuus taataan.
e) Valvoa, ohjeistaa ja neuvoa tuomareita työskentelyn aikana.
f) Valvoa tietokoneassistenttien työskentelyä.
g) Antaa lopullinen päätös valitustilanteissa.
h) Määrätä kurinpitotoimenpiteet.
i) Ehdottaa parannuksia tuomarisääntöihin ja/tai ohjeisiin.

Artikla 4: Tuomiot
Jokaisen tuomarin täytyy käyttää omaa harkintaansa tuomari- ja kilpailusääntöjen
puitteissa.

39

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

Artikla 5: Yllättävät tapahtumat
Tuomarikomitea käsittelee parhaan kykynsä mukaan tapahtumat, joita ei ole mainittu
näissä säännöissä, oikean ja oikeudenmukaisen päätöksen aikaansaamiseksi.

Artikla 6: Kehän tuomaristo
Jokaisessa kehässä on oltava tuomaristo, joka johtaa ja valvoo kehän tapahtumia. Kehän
tuomaristo koostuu seuraavista jäsenistä:
1. Liikesarjat: Yksi (1) juryn puheenjohtaja, yksi (1) juryn jäsen, viisi (5) tuomaria ja
yksi tietokoneassistentti.
2. Ottelu: Yksi (1) juryn puheenjohtaja, yksi (1) juryn jäsen, yksi (1) kehätuomari, neljä
(4) kulmatuomaria, ja yksi (1) tietokoneassistentti.
3. Voimamurskaus: Yksi (1) juryn puheenjohtaja, yksi (1) juryn jäsen, kaksi (2)
tuomaria ja yksi (1) tietokoneassistentti.
4. Erikoistekniikat: Yksi (1) juryn puheenjohtaja, yksi (1) juryn jäsen, kaksi (2) tuomaria
ja yksi (1) tietokoneassistentti.
5. Yksi (1) juryn puheenjohtaja, yksi (1) juryn jäsen, viisi (5) tuomaria ja yksi
tietokoneassistentti.

Artikla 7: Juryn puheenjohtajan oikeudet ja velvollisuudet
a) Juryn puheenjohtajan täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailusäännöt, tuomarisäännöt
sekä kehä- ja kulmatuomarin ohjeet.
b) Juryn puheenjohtaja ja tuomarikomitea ovat ainoat tahot, jotka voivat hylätä
kilpailijan ITF:n kilpailusääntöjen artiklan 38 ja 39 mukaisesti seuraavaa
käsittelytapaa noudattaen
a) Virallinen käsittely artiklalle 39
1. Artiklan 39 soveltaminen
huom. loukkantumisen johtaneen tilanteen syyllisen arviointi
a. Mahdollisessa hylkäystilanteessa, jossa loukkaantumisen johdosta
kilpailija ei pysty jatkamaan kilpailua, kehätuomariston on kutsuttava
tuomarikomitean jäsen varmistamaan, että virallinen käsittely tehdään
ennen tuomion julistamista.
b. Hylkäykseen johtavan tilanteen tulee olla seurausta varoituksen tai
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virheen (miinuspisteen) arvoisen rikkeen tekemisestä. Tämän rikkeen
aiheuttama tai sen seuraksena tapahtuva vastustajan loukkaantuminen,
niin että tämä ei pysty tilanpäisesti tai määrittelemättömän ajanjakson
aikana jatkamaan kilpailua, tällöin kehätuomaristo juryn puheenjohtajan
toimesta hylkää rikkeen tekijän.
c. Tämän oletuksen vahvistamiseksi juryn puheenjohtaja suorittaa
seuraavat toimenpiteet:
i. Jos juryn puheenjohtaja ja kehätuomari ovat samaa mieltä
loukkaantumisen aiheuttajasta, hylätään rikkeen tehnyt kilpailija. Jos
he eivät ole samaa mieltä:
ii. otetaan äänestykseen mukaan juryn jäsenet ja kulmatuomarit. Mikäli
kuitenkaan vieläkään ei saada yli 50% kannatusta tuomiolle suuntaan
tai toiseen
iii. kehätuomaristo kutsuu tuomarikomitean antamaan ratkaisevan äänen
tilanteeseen.
c) Juryn puheenjohtaja valvoo kehää ja tuomareiden toimintaa ja hänellä on oikeus
sanoa mielipiteensä milloin tahansa.
d) Juryn puheenjohtaja valvoo ajanottajan ja pöytäkirjanpitäjän toimintaa ja voi vaihtaa
heidät, mikäli he eivät ole paikalla tai toimivat tehottomasti.
e) Juryn puheenjohtaja täyttää ja allekirjoittaa kilpailukaaviot. Kaaviot tulee toimittaa
välittömästi sarjan päättymisen jälkeen kilpailukomitealle.
Liikesarjakilpailussa:
a) Juryn puheenjohtaja arpoo tuomarin määräämän liikesarjan.
b) Virhetilanteessa juryn puheenjohtaja voi kutsua tuomarin/tuomarit luokseen
tilanteen selvittämiseksi.
c) Tuloksen selvittyä juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa voittajan.
d) Kilpailijan tai joukkueen saadessa suurimman osan tuomareiden äänistä
puolelleen ja vähintään kahden tuomarin äänet, julistetaan kilpailija tai joukkue
voittajaksi ja eteneväksi seuraavalle kierrokselle.
e) Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa tasapelin ristimällä
kätensä rintansa edessä. Tämän jälkeen juryn puheenjohtaja arpoo yhden (1)
liikesarjan, jolla voittaja ratkaistaan. Näin jatketaan, kunnes voittaja selviää.
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Ottelussa:
a) Virhetilanteessa juryn puheenjohtaja voi käskeä ajan pysäytettäväksi ja kutsua
kehätuomarin ja/tai kulmatuomarin/kulmatuomarit luokseen ja määrätä
ajanlaskun pysäytyksen tilanteen selvittämiseksi.
b) Juryn puheenjohtaja ilmoittaa virheet (miinukset) ja varoitukset
tietokoneassistentille ja vahvistaa niiden kirjauksen.
c) Tuloksen selvittyä juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa voittajan.
d) Kilpailijan tai joukkueen saadessa suurimman osan tuomareiden äänistä
puolelleen ja vähintään kahden tuomarin äänet, julistetaan kilpailija tai joukkue
voittajaksi ja eteneväksi seuraavalle kierrokselle.
e) Joukkueottelussa viiden ottelun jälkeen julistetaan voittajaksi se joukkue, joka on
saanut enemmän tuomareiden ääniä puolelleen.
f) Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa tasapelin ristimällä
kätensä rintansa edessä. Kilpailua jatketaan kunnes voittaja on selvillä.
Voimamurskauksessa ja erikoistekniikoissa:
a) Juryn puheenjohtaja ilmoittaa pisteet tietokoneassistentille ja vahvistaa niiden
kirjauksen.
b) Virhetilanteessa juryn puheenjohtaja voi käskeä ajan pysäytettäväksi ja kutsua
tuomarit luokseen tilanteen selvittämiseksi.
c) Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja arpoo yhden (1) tekniikan, jolla voittaja
ratkaistaan.
d) Kilpailijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pistemäärät julistetaan 1.sijalle,
2.sijalle ja 3.sijalle (voi olla myös kaksi 3.sijaa).
e) Joukkueet, jotka ovat saaneet korkeimmat pistemäärät julistetaan 1.sijalle,
2.sijalle ja 3.sijalle (voi olla myös kaksi 3.sijaa).
Näytösottelussa
a) Virhetilanteessa juryn puheenjohtaja voi käskeä ajan pysäytettäväksi ja kutsua
tuomarit luokseen tilanteen selvittämiseksi.
b) Tuloksen selvittyä juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa voittajan.
c) Joukkueen saadessa suurimman osan tuomareiden äänistä puolelleen ja
vähintään kahden tuomarin äänet julistetaan voittajaksi ja eteneväksi
42

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

seuraavalle kierrokselle.
d) Tasatilanteessa juryn puheenjohtaja nousee ylös ja julistaa tasapelin ristimällä
kätensä rintansa edessä. Tämän jälkeen joukkueet suorittavat esitykset
uudelleen, kunnes voittaja selviää.

Artikla 8: Liikesarjatuomareiden oikeudet ja velvollisuudet
1. Kehätuomarin ja kulmatuomareiden täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailusäännöt,
tuomarisäännöt sekä ohjeistukset.
2. Kehätuomarit saavat antaa komentoja ja ohjeita sekä ohjata kilpailijoita ITF:n
kilpailusääntöjen ohjeiden mukaan.
3. Kehätuomari ja kulmatuomarit saavat tarvittaessa osallistua juryn puheenjohtajan
neuvotteluun.
4. Tuomari ei saa puhua missään vaiheessa kilpailijoiden tehdessä suorituksiaan.
5. Tuomarin tulee istua 150 cm päässä muista tuomareista oikeassa asennossa selkä
suorana ja jalkapohjat lattiassa.
6. Tuomarin täytyy seurata tarkasti kilpailijoiden suoritusta ja ottaa arvostelussaan
seuraavat seikat huomioon:
Henkilökohtainen liikesarjakilpailu
a) Kilpailijat kilpailevat toisiaan vastaan
b) Kilpailijat tekevät vyöarvonsa mukaisesti liikesarjat samaan aikaan (ITF:n
kilpailusäätöjen artikla 27).
c) Ensimmäinen liikesarja arvotaan kilpailijoiden vyöarvon mukaan kolmen ylimmän
liikesarjan joukosta.
d) Toinen liikesarja arvotaan kaikkien jäljelle jäävien liikesarjojen joukosta kilpailijoiden
vyöarvojen mukaan.
e) Liikesarjat arvotaan ITF:n Electronic Scoring System -ohjelmalla juryn
puheenjohtajan valvoessa ja vahvistaessa arvonnan tuloksen.
f) Arvostelutuomarit antavat nollasta kymmeneen pistettä kustakin liikesarjasta ja
arviointi perustuu tekniseen sisältöön, voimaan, tasapainoon, hengitystekniikkaan ja
siniaaltoon.
g) Kilpailijan tai joukkueen saadessa suurimman osan tuomareiden äänistä puolelleen
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ja vähintään kahden tuomarin äänet, julistetaan kilpailija tai joukkue voittajaksi ja
eteneväksi seuraavalle kierrokselle.
h) Tasapisteissä kilpailijat tekevät yhden ylimääräisen liikesarjan, joka arvotaan jäljelle
jääneistä liikesarjoista, kunnes voittaja on selvillä.
Joukkuekilpailu
a) Molemmat joukkueet tekevät yhden vapaavalintaisen ja yhden tuomarin arpoman
liikesarjan seuraavassa järjestyksessä:
Joukkue 1 – vapaavalintainen liikesarja
Joukkue 2 – vapaavalintainen liikesarja
Joukkue 1 – tuomarin arpoma liikesarja
Joukkue 2 – tuomarin arpoma liikesarja
b) Arvostelutuomarit antavat nollasta kymmeneen pistettä kustakin liikesarjasta ja
arviointi perustuu tekniseen sisältöön, voimaan, tasapainoon, hengitystekniikkaan ja
siniaaltoon.
c) Joukkue, joka saa suurimman osan tuomareiden äänistä puolelleen ja vähintään
kahden tuomarin äänet, julistetaan voittajaksi ja eteneväksi seuraavalle kierrokselle.
d) Tasapisteissä kilpailijat tekevät yhden ylimääräisen liikesarjan, joka arvotaan jäljelle
jääneistä liikesarjoista, kunnes voittaja on selvillä.

Artikla 9: Ottelu - kehätuomarin oikeudet ja velvollisuudet
1. Kehätuomarin täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailu- ja tuomarisäännöt, juryn
puheenjohtajan sekä kehä- ja kulmatuomarin ohjeet.
2. Kehätuomarit saavat antaa komentoja ja neuvoja sekä ohjata kilpailijoita ITF:n
kilpailusääntöjen ohjeiden mukaan.
3. Kehätuomari saa tarvittaessa osallistua juryn puheenjohtajan konsultaatioon.
4. Tarvittaessa kehätuomari voi uudelleen tarkistaa kilpailijan dobokin, suojavarusteet,
alasuojat ja säärisuojat.
5. Kehätuomari ohjaa ottelun kulkua sekä antaa käskyt ja julistukset käyttäen oikeita
merkkejä.
6. Kehätuomari on ainoa toimitsija, joka voi antaa varoituksia ja miinuksia kehällään.
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Artikla 10: Ottelu - kulmatuomareiden oikeudet ja velvollisuudet
1. Kulmatuomarin täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailu- ja tuomarisäännöt, juryn
puheenjohtajan sekä kehä- ja kulmatuomarin ohjeet.
2. Kulmatuomari saa tarvittaessa osallistua juryn puheenjohtajan konsultaatioon.
3. Kulmatuomari ei saa missään vaihessa puhua kilpailijoiden suorituksen aikana.
4. Kulmatuomarin tulee istua asianmukaisesti ja seurata ottelua keskittyneesti
5. Kulmatuomarin tulee kirjata pisteet, virheet (miinukset) ja varoitukset ITF:n
kilpailusääntöjen mukaan.

Artikla 11: Voimamurskauksen ja erikoistekniikoiden tuomarit
1. Tuomarin täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailu- ja tuomarisäännöt, juryn
puheenjohtajan sekä kehä- ja kulmatuomarin ohjeet.
2. Kehätuomari saa antaa komentoja ja neuvoja sekä ohjata kilpailijoita ITF:n
kilpailusääntöjen ohjeiden mukaan.
3. Tuomari saa tarvittaessa osallistua juryn puheenjohtajan konsultaatioon.
4. Tuomarin tulee tarkistaa laudat ja/tai kohteen korkeus ja oikea suoritus jokaisella
yrityksellä ITF:n kilpailusääntöjen mukaisesti.
5. Kehätuomarin tulee selkeästi näyttää saavutetut pisteet jokaisen yrityksen jälkeen.

Artikla 12: Näytösottelu - tuomareiden oikeudet ja velvollisuudet
1. Tuomarin täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailu- ja tuomarisäännöt, juryn
puheenjohtajan sekä kehä- ja kulmatuomarin ohjeet.
2. Kehätuomarit saavat antaa komentoja ja ohjeita sekä ohjata kilpailijoita ITF:n
kilpailusääntöjen ohjeiden mukaan.
3. Tuomarit voivat osallistua neuvotteluun, mikäli juryn puheenjohtaja niin edellyttää.
4. Kulmatuomari ei saa missään vaihessa puhua kilpailijoiden suorituksen aikana.
5. Tuomarin tulee istua 150 cm päässä muista tuomareista oikeassa asennossa selkä
suorana ja jalkapohjat lattiassa.
6. Tuomarin täytyy seurata tarkasti kilpailijoiden suoritusta ja ottaa arvostelussaan
seuraavat seikat huomioon:
Kukin kahden (2) hengen joukkue suorittaa ennalta valmistellun esityksen, jossa he voivat
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taitavasti esittää laajan valikoiman tekniikoita. Kukin joukkue tekee suorituksensa
vuorollaan ja tuomarit antavat 0 - 10 pistettä esityksestä perustuen:
a) Koreografiaan ja joukkuetyöskentelyyn
b) Tekniseen sisältöön
c) Siniaaltoon
d) Voimaan
e) Hengitystekniikkaan
f) Yhteen akrobaattisen suoritukseen per joukkueen jäsen.
Näytösottelun kulku
a) Kilpailijat astuvat kehään ja kumartavat.
b) Kilpailijat ottavat valmiusasennon (Niunja So Palmok Daebi Makgi) ennen kuin
aloittavat suorituksensa.
c) Toinen kilpailijoista antaa "Shi-jak" -komennon, jolloin esitys alkaa.
d) Esitys päättyy lopetustekniikkaan ja kun toinen kilpailijoista antaa "Goman"komennon sekä ottaa edellä mainitun valmiusasennon.
Joukkueet kilpailevat seuraaviin sääntöihin pohjautuen:
a) Näytösottelun tulee sisältää liikkeitä, kuten ne on esitetty Encyclopediassa,
ohjeissa, CD-ROM medialla ja kuten ne on opetettu kansainvälisillä
opettajaseminaareilla (IIC).
b) Hyökkäystekniikat pitää torjua tai väistää ja ne pitää tehdä realistisesti.
c) Näytösotteluun voi osallistua vyöarvoltaan 1.-6.dan mies-, nais- tai sekapari.
d) Suorituksen keston tulee olla 60–75 sekuntia.
e) Joukkue joka ylittää 75 sekunnin aikarajan saa suorituksestaan nolla (0) pistettä.
f) Joukkue joka alittaa 60 sekunnin aikarajan saa suorituksestaan nolla (0) pistettä.
g) Suojavarusteita saa käyttää kuten ITF:n kilpailusääntöjen artiklassa 7.a.ii ja 7.b. on
kerrottu.
h) Kummatkin joukkueen jäsenet voivat tehdä yhden akrobatialiikesarjan, joka ei
muodostu Taekwon-Do -liikkeistä.
i) Joukkue joka tekee enemmän kuin yhden akrobatialiikesarjan per kilpailija saa
nolla (0) pistettä.
j) Joukkue, joka saa suurimman osan tuomareiden äänistä puolelleen ja vähintään
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kahden tuomarin äänet, julistetaan voittajaksi ja eteneväksi seuraavalle
kierrokselle.
k) Tasapisteissä joukkueet tekevät suorituksensa uudelleen kunnes voittaja on
selvillä.

Artikla 13: Juryn jäsenten tehtävät
a) Juryn jäsenten täytyy tuntea uusimmat ITF:n kilpailu- ja tuomarisäännöt sekä
ohjeet.
b) Juryn jäsenet avustavat juryn puheenjohtajaa kehätuomariston tehtävissä ja
kaikissa otteluissa voittajan selvittämiseksi.

Artikla 14: Tietokoneassistenttien tehtävät
Tietokoneassistentti on vastuussa:
a) Elektronisen pistelaskujärjestelmän käytöstä ja datan syöttämisestä.
b) Virallisesta ajanottamisesta jokaisessa ottelussa.
c) Varoitusten ja virheiden (miinuspisteiden) kirjaamisesta juryn puheenjohtajan niitä
osoittaessa.

Artikla 15: Virallinen terminologia
Cha Ryot

Huomio

Kyong Ye

Kumarrus

Jun Bi

Valmiina

Shijak

Aloittakaa

Haechyo

Irti

Gaesok

Jatkakaa

Goman

Lopetus

Ju Ui

Varoitus

Gam Jum

Miinuspiste

Sil Kyuk

Hylkääminen

Hong

Punainen

Chong

Sininen

47

International Taekwon-Do Federation
Suomen ITF Taekwon-Do ry
Kilpailusäännöt 1.1.2013
(suomennos 15.12.2012)

Jung Ji

Aika seis

Dong Chon

Tasapeli

Il Hue Jong

1.erä

I Hue Jong

2.erä

Sam Hue Jong

3.erä

Sung

Voittaja

Artikla 16: Pukeutumissäännöt
Tuomarin varustus on:
a) sininen pikkutakki tai bleiseri
b) pitkähihainen valkoinen kauluspaita
c) siniset housut
d) sininen solmio
e) valkoiset sukat
f) valkoiset urheilujalkineet
g) kynä
Tietokoneassistentin varustus on:
a) Valkoinen lyhythihainen pikeepaita.
b) siniset housut
c) valkoiset sukat
d) valkoiset urheilujalkineet
e) kynä
Tuomarikomitea voi tarvittaessa vaihtaa pukeutumissäännöstöä esimerkiksi sään,
terveydentilan tai muun syyn johdosta.
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Artikla 17: Ilmoittautuminen ennen kilpailua
Kaikkien juryn puheenjohtajien ja tuomareiden tulee olla läsnä kaikissa
tuomaripalavereissa kilpailuiden aikana. Kaikkien juryn jäsenten, tuomareiden ja
tietokoneassistenttien tulee ilmoittautua sovitussa tapaamispaikassa vähintään 30
minuuttia ennen kuin heille määrätyn kehän kilpailusarjat alkavat.

Artikla 18: Käyttäytyminen
Kaikkien toimitsijoiden tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:
a) Heidän tulee käyttäytyä omantunnon mukaan ja arvokkaasti.
b) Heidän täytyy olla tarkkaavaisia kilpailun aikana.
c) Heidän täytyy olla aina puolueettomia päätöksenteossa.
d) Heidän täytyy pitää etäisyyttä kilpailijoihin.

Artikla 19: Tuomariluokat ja -vaatimukset
”A” -luokka – Juryn jäsenet ja tuomarit.
Vaatimukset A-luokan tuomarille ovat:
a) Vähintään 25 vuoden ikä.
b) Vähintään 4.dan vyöarvo.
c) International Instructor's Certificate.
d) B-luokan tuomarin sertifikaatti.
e) Vähintään kolmen (3) vuoden säännöllinen kansallinen tuomarikokemus.
f) Osallistuminen viralliselle ITF:n tuomarikurssille ja A-luokan sertifikaatin
suorittaminen.
g) Säännöllinen tuomarointi ITF:n alaisissa kilpailuissa.
”B” -luokan tuomarit
Vaatimukset B-luokan tuomarille ovat:
a) Vähintään 21 vuoden ikä.
b) Vähintään 2.dan vyöarvo.
c) Osallistuminen viralliselle ITF:n tuomarikurssille ja B-luokan sertifikaatin
suorittaminen.
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d) ITF:n alaisissa kilpailuissa tuomarina toimiminen.

Artikla 20: Tietokoneassistenttien vaatimukset
Tietokoneassistenttien vaatimukset ovat:
a) Vähintään 16 vuoden ikä.
b) Osallistuminen viralliselle tietokoneassistenttien seminaarille.
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