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TAEKWON-DO -KILPAILUT TAMPEREELLA 

Tampereen Taekwon-Do seura ry järjestää jälleen Nääshalli Cup -kilpailut. Kilpailut käydään 
sunnuntaina 8.12.2019 Nääshallin Budo 6 -salissa. Kilpailusarjoja (ottelu ja liikesarjat) on 
tarjolla sekä aikuisille että A-junioreille värivöiden sarjoissa. 

Kilpailupaikan eli Nääshallin osoite on Näsijärvenkatu 8, 33210 Tampere. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on perjantaina 29.11.2019. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain 
käyttämällä TKDMAN-ilmoittautumisjärjestelmää.  

Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, joten lisenssin tulee olla rekisteröity Suomisportiin 
viimeistään 29.11. Seurojen ilmoittautumisista vastaavat henkilöt saavat tunnukset 
online-järjestelmään sähköpostilla Lasse Kuusistolta (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi). 

KILPAILIJAT 

Kilpailut ovat avoimet kaikille ITF Taekwon-Don harrastajille. Kilpailijoita ei ole vakuutettu 
kilpailun järjestäjän puolesta, joten kilpailijoiden tulee itse hoitaa vakuutuksensa. Kaikilla 
SITF:n jäsenseurojen kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Lisenssiasiat tulee hoitaa 
kuntoon hyvissä ajoin ennen kilpailua, jotta lisenssi ehtii aktivoitua Suomisportissa ennen 
viimeistä ilmoittautumispäivää. 

Kilpailijan huoltajan asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä 
tuomaripöytää. Huoltajalla tulee olla varusteena pyyhe. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen ja punnitus järjestetään kilpailupäivänä klo 10:10 – 10:45. Jotta punnitus 
saadaan hoidettua nopeasti, tullaan punnitukseen sääntöjen mukaisesti valmiiksi t-paita ja 
dobokin housut yllä. Pakollisen vaatetuksen vuoksi vaa’alla on 0,5 kg:n toleranssi. 
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KILPAILUMAKSU 

Kilpailumaksu on 20 €. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista peritään 
20€:n lisämaksu muutosta kohden ja se laskutetaan kilpailijan edustamalta seuralta. (Huom. 
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan).  

Jos kilpailija peruu osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kilpailumaksu 
palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus pitää toimittaa viimeistään 
viikko kisojen jälkeen sähköpostilla rahastonhoitaja@tamtkd.net tai kirjeitse Tampereen 
Taekwon-Do seura, PL 10, 33211 Tampere. 

TUOMARIT 

Tuomariksi haluavan henkilön tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään SITF:n 
D-luokka). Lisäksi kisajärjestäjä toivoo, että jokaisesta osallistuvasta seurasta tulisi 
vähintään yksi tuomari. Ilmoittautumiset Lasse Kuusistolle sähköpostilla osoitteeseen 
lasse.kuusisto@tamtkd.net  1.12.2019 mennessä. 

HUOLTAJA- JA TUOMARIPALAVERI 

Huoltaja- ja tuomaripalaveri järjestetään kilpailupäivänä klo 10:30–10:45. Palaveriin 
osallistuvia pyydetään tulemaan ajoissa paikalle, jotta kilpailun aloitus ei viivästy. Palaverin 
paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
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KILPAILUSARJAT 

Kilpailuissa käytetään SITF:n kilpailusääntöjen mukaisia sarjoja. A-juniorien ottelusarjoina 
käytetään pituussarjoja. 

A-juniorien sarjat 

Kategoria / 
Laji 

Tytöt  Pojat 

Liikesarjat  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup 

Ottelu  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup 

-140 cm 
140 cm – 150 cm 
150 cm – 160 cm 
160 cm – 170 cm 

+170 cm  

-140 cm 
140 cm – 150 cm 
150 cm – 160 cm 
160 cm – 170 cm 

+170 cm  

-140 cm 
140 cm – 150 cm 
150 cm – 160 cm 
160 cm – 170 cm 

+170 cm  

-140 cm 
140 cm – 150 cm 
150 cm – 160 cm 
160 cm – 170 cm 

+170 cm  

 
Aikuisten sarjat 

Kategoria / 
Laji 

Naiset  Miehet 

Liikesarjat  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup 

Ottelu  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup  10 gup – 6 gup  5 gup – 1 gup 

-50 kg 
-56 kg 
-62 kg 
-68 kg 
-75 kg 
+75 kg 

-50 kg 
-56 kg 
-62 kg 
-68 kg 
-75 kg 
+75 kg 

-57 kg 
-63 kg 
-70 kg 
-78 kg 
-85 kg 
+85 kg 

-57 kg 
-63 kg 
-70 kg 
-78 kg 
-85 kg 
+85 kg 
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TIEDUSTELUT 

Lisätiedot kilpailuista saa osoitteesta www.tamtkd.net/naashalli-cup  tai  

Lasse Kuusisto: lasse.kuusisto@tamtkd.net  

Joni Ohtonen:  joni.ohtonen@tamtkd.net 

AIKATAULU 

HETI 

1. Markkinoi kilpailuja seurassa 

2. Muistuta, että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi tulee hankkia mahdollisimman pian 

3. Pyydä seuralle tarvittaessa tunnukset ilmoittautumisjärjestelmään 

Perjantai 29.11.2019 

1. Ilmoita kilpailijat sarjoihin ilmoittautumisjärjestelmässä 

2. Ilmoita tuomarit sähköpostilla kilpailun järjestäjälle 

Sunnuntai 8.12.2019 

1. klo 10:10–10:45 Punnitus ja ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

2. klo 10:30–10:45 Huoltaja- ja tuomaripalaveri 

3. klo 11:00 Kilpailut alkavat 
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