
   
 

 
 
 
 

 
 
 

RASBUDO OPEN JA BLACK BELT CUP 
LAUANTAINA 3.9.2022 

HANKO 
  



   
 

Tervetuloa Kilpailemaan Aurinkoiseen Hankoon!  
RasBudo Hanko järjestaa RasBudo Open 2022 -kilpailun ja Black Belt Cup osakilpailun yhteistyössä 
Suomen ITF Taekwon-Don kanssa lauantaina 3.9.2022 Hangon Urheilutalolla (Raatimiehenkatu 12, 
10900 Hanko). 
 
Rasbudo Openissa on tarjolla SITF:n kilpailusääntöjen mukaiset sarjat kaiken ikäisille harrastajille 
aina valkoisesta vyöstä 6. Danin mustaan vyöhön. Rasbudo Openissa on tarjolla SITF:n 
kilpailusääntöjen mukaiset sarjat kaiken ikäisille harrastajille aina valkoisesta vyöstä 6. Danin 
mustaan vyöhön sekä joukkuekilpailut. Mustien vöiden Black Belt Cupissa kilpaillaan juniori- (alle 
18v) ja aikuistensarjoissa (yli 18v).  
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantai 27.8. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain 
käyttämällä online-ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa https://www.kihapp.com. Mikäli seurojen 
ilmoittautumisista vastaavalla henkilöllä ei ole ennestään Kihapp-tunnuksia, voi tunnukset luoda 
seurojen sähköpostilistalle lähetettävän kutsulinkin kautta. Aiemmissa kilpailuissa käytetyt 
tunnukset toimivat automaattisesti. Mikäli tunnusten kanssa on ongelmia, otathan yhteyttä sekä 
järjestelmän ylläpitäjään Ville Sundbergiin (ville@kihapp.com) että SITF:n kilpailuvastaava Henri 
Savilampeen (henri.savilampi@taekwon-do.fi). 
 

Kilpailijat ja valmentajat (koutsit)  
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenseurojen jäsenet, joilla on 
SITF:n liittolisenssi. Kilpailijan valmentajan (koutsin) asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan 
valmentaja saa lähestyä tuomaripöytää. Valmentajalla tulee olla lisäksi varusteena valkoinen pyyhe. 
  

Lisenssit ja vakuutukset  
Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva SITF:n lisenssi. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun 
järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla kilpailemisen kattava vakuutus.  
 
HUOM!! Vanha lisenssikausi loppuu 31.8.2022 ja uuden kauden lisenssien myynti alkaa elokuun 
lopussa. Osallistujilla pitää olla uuden lisenssikauden lisenssi hommattuna ennen kilpailuja 3.9.2022. 
 

Kilpailusäännöt ja -sarjat  
Kilpailuissa käytetään ITF:n ja SITF:n kilpailusääntöjä ja -sarjoja: http://www.taekwon-
do.fi/kilpailusaannot/.  
Kilpailuluokka Vyöarvorajat Ikärajat * 

Mustat vyöt, aikuiset (BBC) 2 gup – 6.Dan 18 vuotta 

Mustat vyöt, juniorit (BBC) 2 gup – 3.Dan 14–17-vuotiaat 

Värivyöt, aikuiset 10 – 1 gup 18 vuotta 

Värivyöt, A-juniorit 10 – 1 gup 14–17-vuotiaat 

Värivyöt, B-juniorit 10 – 1 gup 11–13-vuotiaat 

Värivyöt, C-juniorit 10 – 1 gup 8–10-vuotiaat 

Värivyöt, D-juniorit 10 – 1 gup Alle 8-vuotiaat 

 
* Ikäraja määräytyy kilpailijan syntymäpäivän ja ensimmäisen kilpailupäivän mukaan. 
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Kilpailut käydään SITF:n syyskokouksessa 2021 tehtyjen sääntömuutosten mukaisesti:  

• Kaikki C-juniorien pisteottelusarjat ovat point stop -ottelua  

• Kaikki B-juniorien ottelusarjat ovat jatkuvaa ottelua  
• Valkoiset vyöt voivat iästä riippumatta suorittaa liikesarjakilpailussa jonkin seuraavista 

vaihtoehdoista: SAJU JIRUGI, SAJU MAKGI, CHON-JI (ei SAM BO MATSOGI).  
 

Kilpailumaksu  
Kilpailumaksuista lähetetään seuroille laskut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen 
ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista veloitetaan kilpailumaksun suuruinen sakkomaksu. 
Ottelussa sarjan voi vaihtaa toiseen, mikäli kilpailija ei punnituksessa/pituusmittauksessa mahdu 
ilmoitettuun paino-/pituussarjaan. Sakkomaksu laskutetaan seuralta jälkikäteen.  
 
Kilpailumaksut:  

• Black Belt Cup 35 € / kilpailija  

• Värivyöt, aikuiset 35 € / kilpailija  

• Värivyöt, juniorit 25 € / kilpailija  

• Joukkueet 30 € / joukkue (joukkueen jäsenet voivat olla myös eri seuroista) 
 
Samalla kilpailumaksulla voi osallistua yhteen tai useampaan kilpailulajiin (ottelu, liikesarjat, 
erikoistekniikat, voimamurskaus).  
 

Tuomarit  
Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka). Tuomarit 
ilmoitetaan seuroittain Kihapp-järjestelmään 27.8. mennessä. Tuomareille tarjotaan lounas, kahvit ja 
virvoitusjuomia.  
 

Katsojat  
Sisäänpääsy on maksuton ja avoinna kaikille. 
 

Terveysturvallisuus  
• Kilpailuissa noudatetaan Hangossa voimassaolevia koronarajoituksia.  

• Kilpailuihin tulee osallistua vain ja ainoastaan täysin terveenä. Mikäli kilpailijalla on mitä 
tahansa hengitystieinfektion oireita, tulee hänen jäädä matalalla kynnyksellä kotiin.  

• Kilpailumaksu palautetaan terveydenhuollon (esim. terveydenhoitajan) todistusta vastaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Lisätiedot  
SITF:n kilpailuvastaava Henri Savilampi henri.savilampi@taekwon-do.fi  
SITF:n tuomarivastaava Lasse Kuusisto lasse.kuusisto@taekwon-do.fi  
Rasbudo Ekenäs Raffe Kesti rafael.kesti@gmail.com 
Rasbudo Hanko Ville Ukonaho ville.ukonaho@gmail.com 

 
Aikataulu seuroille  
Heti  
- Markkinoi kilpailuja seurassasi.  

- Aloita ilmoittautumisten vastaanotto  

- Lisää ilmoittautumiset Kihapp-järjestelmään sitä mukaa kun niitä tulee.  
 
Tiistai 27.8.2022 mennessä  
- Ilmoita seuran kilpailijat ja tuomarit Kihapp-järjestelmään.  
 
Perjantai 2.9.2022: 
- Kello 20.30–21.00 Punnitus ja rekisteröinti - Kaikki Rasbudo Open sarjat, Hangon Urheilutalo 
 
Lauantai 3.9.2022: 
11:00 – 11:30 Rekisteröinti ja punnitus  
11:30 – 11:45 Valmentajapalaveri  
11:30 – 12:00 Tuomaripalaveri  
12:00* Kilpailut alkavat 
 
Tämä aikataulu on suuntaa antava. Virallinen aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan jälkeen. Kun 
virallinen aikataulu on julkaistu, aikataulussa olevat rekisteröinti- ja punnitusajat eivät aikaistu, 
mutta kilpailujen alkamisaika voi myöhästyä ilmoitetusta. 
 

RUOKAILU 
Kisapaikan välittömästä läheisyydestä löytyy K-Supermarket sekä R-Kioski että Ravintola Milano. 

Hangossa on kattava valikoima ravintoloita ihan kävelymatkan päässä kisapaikasta. 

 

MAJOITUS 
Hangosta löytyyu useita eri majoitusvaihtoehtoja.  
https://lomahanko.fi/ 
https://hotelbulevard.fi/ 
https://regattaspahotel.fi/en/hotel/ 
http://tellina.fi/ 
Kisapaikan pihassa on reilusti pysäköintitilaa.
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Erikoistekniikat 

 

 



   
 

Voimamurskaus

 


