ITF TAEKWON-DO FINLAND
ORGANISERAR I SAMBAND MED SM-VIIKKO:

ITF TAEKWON-DO

SUOMI100 CUP
9 JULI 2017
SENIOR BLACK BELT CUP
JUNIOR BLACK BELT CUP

Välkommen!

SM-VIIKKO EVENEMANGEN
SM-viikko (Finska mästerskapsvecka) är en multi-idrottsgren evenemangskoncept som nu
organiseras för den andra gången i Tammerfors 6.–9.7.2017. Sista år 22 idrottsgren deltog i
evenemangen. Direktsändning till tv av Rundradion sågs av över 800 000 tittare, och flera grenar
som typiskt inte visas på tv var presenterats till hemmapubliken. Rundradion väljer vilka grenar
visas i sändningen.
I sommar deltar 30 idrottsgren i SM-viikko evenemangen, inberäknad fyra kampsporter: TaekwonDo (ITF), Taido, Muay Thai och Taekwondo (WTF). ITF Taekwon-Do deltar för den första gången
som en uppvisningsgren. Vår tävlingsdag är söndag den 9 juli. En exakt tidtabell ska publiceras
senare. ITF Taekwon-Do Finland organiserar Suomi100 Cup som en del av SM-viikko för att fira vår
100-årig självständig Finland.

LOKALITET
The SM-viikko venue is Tampere Exhibition and Sports Center (TESC), where the AETF European
Championships were held in 2016. Martial Arts will compete in Hall E. Address: Ilmailunkatu 20,
33900 Tampere.
SM-viikko hållas i Tampere Exhibition and Sports Center (TESC), där också AETF europeiska
mästerskap hölls i 2016. Kampsporter ska tävla i E-hallen. Adress: Ilmailunkatu 20, 33900
Tammerfors.

TÄVLARE
Senior Black Belt Cup är öppen för alla medlemmar av International Taekwon-Do Federation (ITF)
mellan 2 gup – 6 Dan som är minst 18 år gammal på tävlingsdagen. Junior Black Belt Cup är öppen
för alla medlemmar av International Taekwon-Do Federation mellan 2 gup – 3 Dan som är 13–18
år gammal på tävlingsdagen. 18-åriga tävlare kan välja vilken åldersgrupp de vill delta i men att
blanda åldersgrupper är inte tillåten.
Tävlare är inte försäkrat av arrangörer. Var så god och se till att varje tävlare har en passande
försäkring. Varje tävlare måste ha en coach. Coacher måste ha på sig en träningströja och -byxor.
Bara coacher kan närma sig juryborden. Coacher måste också ha en vit handduk.

ANMÄLNING
Tävlare måste anmälas till evenemangen senast på söndag juni 25, 2017. Anmälan ska göras av
klubben/associationen

i

ITF

Taekwon-Do

Finland

online

systemet:

http://taekwon-

do.fi/ilmoittautuminen. Var så god och be Sabum Lasse Kuusisto (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi)
för användarnamn till systemet. Försenade anmälningar ska inte accepteras.

INVÄGNING OCH ACKREDITERNING
Invägning och ackreditering for tävlingen ska hållas på tävlingsmorgon i tävlingshallen kl. 8 – 9:30.
Alla tävlare måste delta i vägning och ackreditering i do bok byxor och t- eller poloskjorta. Vid
invägning dras 500 g av för kläder.

TÄVLINGSKOSTNAD
I firande av 100-årig Finland, ITF Taekwon-Do Finland bjuder tävlingen gratis till alla tävlare. Ändå
ska ändringar efter den sista anmälningsdag kosta 20 euros per ändring. Kostnaden måste betalas
med kontant vid invägning och ackreditering. Obs! Försenade anmälningar ska inte ens accepteras
med ändringsbetalning.
Återbudet efter den sista anmälningsdag ska också kosta 20 euros om tävlare inte skickar ett
läkarintyg.

Läkarintyg

måste

skickas

till

tävlingsmotsvarig

Sabum

Joonas

Helassalo

(joonas.helassalo@taekwon-do.fi) senast en vecka efter tävlingen.

TÄVLINGSKATEGORIER
ITF Taekwon-Do Suomi100 Cup ska ha kategorier i kamp och mönstrar. Vi ska också tävla i speciella
tekniker och krosstekniker som uppvisningsgrenar. Tävlingen ska följa Black Belt Cup reglemente
av ITF Taekwon-Do Finland. En förkortning av reglemente på engelska ska finnas i sluten av
inbjudan.

DOMARE
Om man vill delta som en domare måste man anmäla sig till Sabum Lasse Kuusisto
(lasse.kuusisto@taekwon-do.fi) via epost senast juni 25, 2017. Vi hoppas att varje klubb med
tävlare skulle också ha en domare. Domare ska bära marinblå kavaj, marinblåa byxor, vit
långärmad skjorta, marinblå slips, vita strumpor och vita skor.

PUBLIKEN
Publiken i SM-viikko evenemangen måste köpa biljetter antingen på förhand eller på hallen.
Biljettkostnader är (på förhand / på hallen):
-

Vuxna: 10 € / 15 €

-

Barn: 5 € / 5 €

-

Familjbiljett: 25 € / 30 €

Further information regarding the tickets will be announced on both the SM-viikko website as well
as the ITF Taekwon-Do Finland website: www.sm-viikko.fi / www.taekwon-do.fi.
Mer om biljettförsäljning ska informeras på SM-viikkos och ITF Taekwon-Do Finlands webbsidor i
framtiden: www.sm-viikko.fi / www.taekwon-do.fi

KONTAKTUPPGIFTER
Om ni behöver mer information om evenemangen, var så god och skicka epost eller ringa ITF
Taekwon-Do Finlands domar- och tävlingsansvariga (på engelska). Vi är glada att hjälpa er och
välkomnar er till vår jubileumstävling för 100-årig Finland!

Lasse Kuusisto

Joonas Helassalo

5 Dan

4 Dan

Nationell domaransvarig

Nationell tävlingsansvarig

lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

joonas.helassalo@taekwon-do.fi

tel. +358 50 487 2053

tel. +358 44 275 5316

TIDTABELL FÖR KLUBBER
GENAST
1. Informera klubben av tävlingen.
2. Be Sabum Lasse Kuusisto (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi) för användarnamn till
anmälningssystemet.
INNAN KL. 23:59 PÅ JUNI 25, 2017
1. Anmäla alla tävlare till anmälningssystemet.
2. Anmäla domare via epost till Sabum Lasse Kuusisto (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi).

PÅ TÄVLINGSDAG JULI 9, 2017
•

08:00 – 09:30

Invägning och ackrediterning

•

09:00 – 09:45

Coach- och domaremöte

•

10:00

Tävlingsstart

En detaljerad tidtabell för tävlingen ska publiceras efter den sista anmälningsdagen.

BLACK BELT CUP RULES SUMMARY
In Black Belt Cup, all pattern and sparring categories will be in a league format: all competitors in
the same group of 2–5 competitors will face each other.
-

If there is one group, the winner of the group will win the category.

-

If there are two groups, two competitors with highest points from each group will advance
to finals group.

-

If there are four or more groups, only the winner of each group will advance.

-

If there are only two competitors in the category, special rules may apply (see disciplinespecific rules below).

In case of even points between two competitors, the result of their previous match against each
other determines the result. In case the match was even, umpire votes (flags) in all the matches in
the current group phase will be counted together. In case the umpire votes are even, the
competitors will have a rematch.

Patterns
PATTERN CATEGORIES IN BLACK BELT CUP
Senior (18+)

Junior (13–18)

-

Female

Male

2 gup – 1. Dan

2 gup – 1. Dan

2. – 6. Dan

2. – 6. Dan

Female

Male

2 gup – 3. Dan

2 gup – 3. Dan

One pattern from Chon-Ji up to the highest pattern of the lower grade/degree of the
match will be drawn.

-

In case there are only two competitors, two patterns will be drawn.

Sparring
SPARRING CATEGORIES IN BLACK BELT CUP
Senior (18+)

Junior (13–18)

Female

Male

2 gup – 6. Dan -56 kg

2 gup – 6. Dan -70 kg

2 gup – 6. Dan -64 kg

2 gup – 6. Dan -80 kg

2 gup – 6. Dan +64 kg

2 gup – 6. Dan +80 kg

Female

Male

2 gup – 3. Dan -45 kg

2 gup – 3. Dan -56 kg

2 gup – 3. Dan -55 kg

2 gup – 3. Dan -64 kg

2 gup – 3. Dan +55 kg

2 gup – 3. Dan +64 kg

-

One round of two minutes (1 x 2 min)

-

In case there are only two competitors, there will be two round of two minutes with one
minute in between (2 x 2 min).

Special techniques
SPECIAL TECHNIQUES CATEGORIES IN BLACK BELT CUP
Senior (18+)

Female: 2 gup – 6. Dan

Male: 2 gup – 6. Dan

Twimyo nopi chagi

Twimyo nopi chagi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo nomo yop chagi

Twimyo dolmyo chagi
Twimyo bandae dollyo chagi
Twimyo nomo yop chagi

Junior (13–18)

Female: 2 gup – 3. Dan

Male: 2 gup – 3. Dan

Twimyo nopi chagi

Twimyo nopi chagi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo nomo yop chagi

Twimyo dolmyo chagi
Twimyo bandae dollyo chagi
Twimyo nomo yop chagi

Power breaking
POWER BREAKING CATEGORIES IN BLACK BELT CUP
Senior (18+)

Female: 2 gup – 6. Dan

Male: 2 gup – 6. Dan

Sonkal taerigi

Ap joomuk jirugi

Yop cha jirugi

Sonkal taerigi

Dollyo chagi

Yop cha jirugi
Dollyo chagi
Bandae dollyo chagi

Junior (13–18)

Female: 2 gup – 3. Dan

Male: 2 gup – 3. Dan

Sonkal taerigi

Ap joomuk jirugi

Yop cha jirugi

Sonkal taerigi

Dollyo chagi

Yop cha jirugi
Dollyo chagi
Bandae dollyo chagi

