
Suomen ITF Taekwon-Do ry järjestää yhdessä Jyväskylän ITF 

Taekwon-Do seuran kanssa 11.11.2017 

 

 

Värivöiden ja joukkueiden 

kilpailut 
 

Värivöiden kilpailut  

A-, B-, C-, ja D - juniorien kilpailut 

Joukkuekilpailut  

 

Tervetuloa! 

www.taekwon-do.fi 

www.taekwondojkl.wordpress.com 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/events/213442565778051/
http://www.taekwondojkl.wordpress.com/
http://www.blackeagletkd.com/


SYDÄMELLISESTI TERVETULOA KESKI-SUOMEEN! 
  

Jyväskylän ITF Taekwon-Do järjestää yhteistyössä SITF:n kanssa vuotuisen 

värivöiden ja joukkueiden kilpailun lauantaina 11.11.2017 klo 11.00 alkaen, 

Vaajakosken Liikuntahallilla, Jyväskylässä. Osoite:  Urheilutie 36 C, Jyväskylä.  
  

KILPAILIJAT, LISENSSI JA HUOLTAJAT 

  

Kilpailuista löydät sarjat niin junioreille kuin aikuisillekin.  

 

Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Kilpailijoita ei ole 

vakuutettu kilpailun järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla 

kilpailemisen kattava vakuutus. Lisenssiasiat tulee hoitaa kuntoon kolme 

päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.  

 

Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan 

huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee olla 

varusteena valkoinen pyyhe. 

 

KILPAILULUOKAT 

 

Värivöiden kilpailuissa kilpailijan vyöarvon tulee olla 10 – 1 gup. 

● Aikuisten kilpailusarjat on tarkoitettu harrastajille, jotka ovat täyttäneet 

18 vuotta 

● A1-juniorit 15-18-vuotiaat 

● A2-juniorit 13-15-vuotiaat 

● B-juniorit 10-13-vuotiaat  

● C-juniorit 8-10-vuotiaat  

● D-juniorit 8-vuotiaat ja nuoremmat 

Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhden kilpailuluokan sarjoihin. Ikäraja 

määritellään syntymävuoden mukaan. Kilpailuasuna käytetään 

ITF-harjoituspukua, dobokia.  

 

 

 

 



ILMOITTAUTUMINEN 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 3.11.2017. Ilmoittautumiset 

suoritetaan seuroittain online-ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa 

www.taekwon-do.fi/ilmoittautuminen. Online-järjestelmä sulkeutuu kello 

23.59. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.  

 

Lisätietoja ja tunnukset järjestelmään saa ottamalla yhteyttä Lasse Kuusistoon 

lasse.kuusisto@taekwon-do.fi 

 

PUNNITUS JA ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA 

Ilmoittautuminen kilpailuun läsnäolevaksi ja punnitus ovat kisapaikalla 

perjantaina 10.11.2017 klo 19.30–20 sekä lauantaina klo 9.00- 10.30. 

Punnituksessa ja ilmoittautumisessa kilpailijalla tulee olla dobokin housut ja 

t-paita. Kilpailuihin voi ilmoittautua läsnäolevaksi milloin vain punnitusten 

aikana. 

  

KILPAILUMAKSU 

Kilpailumaksu on aikuisten sarjoissa 30 €, juniorien sarjoissa 20 € ja joukkueet 

30 € / joukkue. Maksut suoritetaan seuroittain Jyväskylän ITF Taekwon-Don 

tilille FI36 8000 2637 2676 41, 3.11.2016 mennessä. Viimeisen 

ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista peritään 20 € lisämaksu per 

muutos, joka maksetaan rekisteröinnin/punnituksen yhteydessä käteisellä 

(HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan!).  

 

Mahdollisissa peruutustapauksissa kilpailumaksu palautetaan ainoastaan 

esitettyä lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistuksen toimittamisella on 

viikko aikaa kilpailun jälkeen ja sen voi lähettää sähköpostilla SITF:n 

kilpailuvastaava Joonas Helassalolle osoitteeseen 

joonas.helassalo@taekwon-do.fi.  

  

KILPAILUSARJAT 

Kilpailuissa käytetään SITF:n kilpailusarjoja ja –sääntöjä. Säännöt löydät 

osoitteesta http://www.taekwon-do.fi/kilpailusaannot (SITF:n kilpailusäännöt 

2017 ja SITF:n Joukkuekilpailusäännöt).  

  

 



TUOMARIT 

Tuomariksi haluavilla tulee olla suorittettuna tuomarikurssi (minimissään 

D-luokka). Lisäksi kisajärjestäjä toivoo, että jokaisesta osallistuvasta seurasta 

tulisi vähintään yksi tuomari. Ilmoittautumiset Lasse Kuusistolle sähköpostilla 

lasse.kuusisto@taekwon-do.fi,  3.11.2017 mennessä. Tuomareiden korvaus on 

SITF:n maksutaulukon mukainen sekä heille tarjotaan virvokkeita ja lounas. 

  

KAHVIO 

Kisapaikalla on kahvio, josta voi ostaa mm. kahvia, virvokkeita, sämpylöitä, 

hedelmiä jne. HUOM, käteinen! 

  

MAJOITUS 

Virallisena kisahotellina toimii hotelli Scandic jyväskylän keskustan tuntumassa. 

Hinnat huoneille ovat seuraavat: 

Standard-huoneet 

78€ yhden hengen huone 

85€ kahden hengen huone 

100€ kolmen hengen huone 

Superior-huoneet 

98€ yhden hengen huone 

105€ kahden hengen huone  

120€ kolmen hengen huone  

 

Huoneet varataan suoraan hotellin vastaanotosta tai  

Scandic call-centeristä varauskoodilla: TAE101117 numerosta 014-330 3000 

 

Scandic Jyväskylä 

Vapaudenkatu 73 

40100 Jyväskylä 

 

MUITA MAJOITUSVAIHTOEHTOJA 

- Hotelli Verso http://hotelliverso.fi/ 

- Hotelli Yöpuu http://hotelliyopuu.fi/  

- Kylpylähotelli Cumulus Resort Laajavuori 

https://www.cumulus.fi/hotellit/jyvaskyla/kylpylahotelli-cumulus-resort-

laajavuori-jyvaskyla  

 

http://hotelliverso.fi/
http://hotelliyopuu.fi/
mailto:lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
https://www.cumulus.fi/hotellit/jyvaskyla/kylpylahotelli-cumulus-resort-laajavuori-jyvaskyla
https://www.cumulus.fi/hotellit/jyvaskyla/kylpylahotelli-cumulus-resort-laajavuori-jyvaskyla


 
SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY:N KILPAILUISTA VASTAAVAT 
Tuomarivastaava Lasse Kuusisto, lasse.kuusisto@taekwon-do.fi 

Kilpailuvastaava Joonas Helassalo, joonas.helassalo@taekwon-do.fi 
 
KATSOJAT 
Kilpailuihin on katsojilla vapaa pääsy.  
 
LISÄTIEDOT 

Jyväskylän ITF Taekwon-Do 

p. 044 5643 444 

jyvaskylanitftkd@gmail.com 

taekwondojkl.wordpress.com 

 

 

 
 
 
 
  

 

mailto:joonas.helassalo@taekwon-do.fi
mailto:lasse.kuusisto@taekwon-do.fi


AIKATAULU 

 

Heti 

 

1. Markkinoi kilpailuja seurassasi. 

2. Muistuta, että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi pitää ostaa ja maksaa 

hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen 

varmistamiseksi. (Viimeistään 31.10.2017) 

3. Pyydä seurallesi tarvittaessa tunnukset 

online-ilmoittautumisjärjestelmään Lasse Kuusistolta 

(lasse.kuusisto@taekwon-do.fi) 
 

Perjantaina 3.11.2017 

● Ilmoita kilpailijat kilpailuihin SITF:n ilmoittautumisjärjestelmässä. 
● Maksa kilpailijoiden osallistumismaksut. 
● Ilmoita tuomarit kilpailuihin sähköpostilla Lasse Kuusistolle 

(lasse.kuusisto@taekwon-do.fi). 

 

Perjantai 10.11.2017 

● Punnitus- ja ilmoittautumismahdollisuus klo 19.30-20. 

 

Lauantai 11.11.2017 

● 09.00 - 10.30 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla. 
● 10.00 - 10.30 Huoltaja- ja tuomaripalaveri 
● 11.00 Kilpailut alkavat.  

Tarkempi aikataulu julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun 
kilpailun osallistujamäärät ovat selvillä. 
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VOIMAMURSKAUKSEN LAUTAMÄÄRÄT JA ERIKOISTEKNIIKOIDEN 
KORKEUDET 
 
MIEHET 

 

Sarja/Tekniikka 
 

Laudat 

Miehet 5-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Miehet 8-6 gup 
 

Valkoinen + musta 

Sonkal taerigi 1+1 - 

Yop joomuk taerigi - 0+3 

Yop Cha Jirugi 1+2 1+1 

Dollyo Chagi 1+1 - 

 
 
 

Sarja/Tekniikka 
 

Maali 

Miehet 5-1 gup 
 

Telineet 

Miehet 8-6 gup 
 

Telineet 

Nopi Chagi 220 cm nouseva korkeus 

Dollyo Chagi 190 cm - 

Bandae Dollyo Chagi 180 cm - 

 
NAISET 

 

Sarja/Tekniikka 
 

Laudat 

Naiset  5-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Naiset  8-6 gup 
 

Valkoinen + musta 

Sonkal Taerigi 0+2 - 

Yop Joomuk Taerigi - 0+1 

Yop Cha Jirugi 1+0 0+2 

Dollyo Chagi 0+2 - 

 



 

Sarja/Tekniikka 
 

Maali 

Naiset 5-1 gup 
 

Telineet 

Naiset 8-6 gup 
 

Telineet 

Nopi Chagi 180 cm nouseva korkeus 

Dollyo Chagi 170 cm - 

 

POJAT 

 

Sarja/Tekniikka 
 

Laudat 

Pojat  4-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Yop Joomuk Taerigi 0+2 

Yop Cha Jirugi 0+3 

Dollyo Chagi 0+2 

 

 

Sarja/Tekniikka 
 

Maali 

Pojat A1 
 

Telineet 

Pojat A2 
 

Telineet 

Nopi Chagi 200 cm 190 cm 

Dollyo Chagi 170 cm 160 cm 

 

TYTÖT 
 
 

Sarja/Tekniikka 
 

Laudat 

Tytöt  4-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Ap Palkup Taerigi 0+1 

Yop Cha Jirugi 0+2 

Dollyo Chagi 0+2 

 



 

Sarja/Tekniikka 
 

Maali 

Tytöt A1 
 

Telineet 

Tytöt A2 
 

Telineet 

Nopi Chagi 170 cm 170 cm 

Dollyo Chagi 160 cm 150 cm 

 
JOUKKUEET 
 
 

Sarja/Tekniikka 
 

Laudat 

Miehet 4-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Naiset 4-1 gup 
 

Valkoinen + musta 

Sonkal Taerigi 1+1 0+2 

Yop Chagi 1+2 1+0 

Dollyo Chagi 1+1 0+2 

 
 

Sarja/Tekniikka 
 

Maali 

Miehet 4-1 gup 
 

Telineet 

Naiset 4-1 gup 
 

Telineet 

Nopi Chagi 220 cm 180 cm 

Dollyo Chagi 190 cm 170 cm 

Twimyo Yop Cha Jirugi 110 cm 100 cm 

 

 


