SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY
JÄRJESTÄÄ SM-VIIKON YHTEYDESSÄ:

ITF TAEKWON-DON

SUOMI100 CUP
9.7.2017
AIKUISTEN BLACK BELT CUP
JUNIORIEN BLACK BELT CUP

Tervetuloa!

SM-VIIKKO
SM-viikko on monilajinen tapahtumakonsepti, joka järjestetään nyt toista kertaa Tampereella 6.–
9.7.2017. Ensimmäisellä kerralla viime vuonna mukana oli 22 lajia. Ylen välittämät suorat TVlähetykset keräsivät parhaimmillaan yli 800 000 katsojaa ja toivat useita uusia lajeja
kotikatsomoihin tutustuttavaksi. Yle valitsee televisiolähetyksiin SM-titteleistään kamppailevia
lajeja.
Tänä kesänä mukana on 30 eri lajia, joista kamppailulajeja on neljä: Taekwon-Do (ITF), Taido,
Muay Thai ja Taekwondo (WTF). Me olemme mukana ensimmäistä kertaa ns. näytöslajina.
Kilpailuaikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikkana toimii Tampereen messu- ja urheilukeskus. Kamppailulajien yhteinen kilpailuhalli
on E-halli. Osoite: Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere.

KILPAILIJAT
Senioreiden kilpailut ovat avoimet kaikille kansainvälisen lajiliittomme ITF:n (International
Taekwon-Do Federation) jäsenille, jotka ovat vyöarvoltaan 2 gup – 6. Dan ja kilpailupäivänä iältään
vähintään 18-vuotiaita. Junioreiden kilpailut ovat avoimet kaikille ITF:n jäsenille, jotka ovat
vyöarvoltaan 2 gup – 3. Dan ja kilpailupäivänä iältään 13–18-vuotiaita. Ikäryhmien rajalla olevat
voivat osallistua vain jommankumman ikäryhmän sarjoihin.
Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän puolesta, joten kilpailijoilla tulee olla
kilpailemisen kattava lisenssi maksettuna. Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla
verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee
olla varusteena myös valkoinen pyyhe.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 25.6.2017. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain
käyttämällä online-ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa www.taekwon-do.fi/ilmoittautuminen.
Lisenssiasiat on syytä hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Lisenssin
päivittymisessä online-järjestelmään kestää noin kolme arkipäivää. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta
vastaan. Seurojen ilmoittautumisista vastaavat henkilöt saavat tunnukset online-järjestelmään
sähköpostitse Lasse Kuusistolta (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi).

PUNNITUS JA ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA
Kilpailujen punnitus järjestetään kilpailupäivän aamuna kilpailupaikalla kello 8–9:30. Kilpailuihin
voi ilmoittautua läsnäolevaksi milloin vain punnitusten aikana.

KILPAILUMAKSU
Suomen ITF Taekwon-Do tarjoaa Suomi100-juhlavuoden kunniaksi ITF Taekwon-Don Suomi100
Cupin osallistumisen ilmaiseksi. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista
peritään

20

€:n

muutosmaksu

kutakin

muutosta

kohden.

Muutosmaksu

maksetaan

rekisteröinnin/punnituksen yhteydessä käteisellä. HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan
edes muutosmaksulla.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehty peruutus ilman lääkärintodistusta aiheuttaa 20 €:n
muutosmaksun. Lääkärintodistukset tulee toimittaa Suomen ITF Taekwon-Don kilpailuvastaavalle,
Joonas Helassalolle, viikon sisällä kilpailusta sähköpostitse (joonas.helassalo@taekwon-do.fi).

KILPAILUSARJAT
ITF Taekwon-Don Suomi100 Cupissa kilpaillaan otteluissa ja liikesarjoissa sekä näytöslajeina
erikoistekniikoissa ja voimamurskauksessa. Kilpailut käydään Black Belt Cupin säännöillä.
Kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta: https://www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/.

TUOMARIT
Tuomariksi haluavien tulee ilmoittautua Suomen ITF Taekwon-Don tuomarivastaavalle Lasse
Kuusistolle sähköpostitse (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi) 25.6.2017 mennessä. Kilpailuun
osallistuvista seuroista toivotaan tuomareita. Tuomariasuna on tuomarisääntöjen mukaisesti
tumma tai tummansininen puku, valkoinen kauluspaita, SITF:n virallinen kravatti sekä valkoiset
kengät ja sukat.

KATSOJAT
Kilpailuihin on pääsymaksu.
Päivälippujen hinnat (ennakkoon / ovelta):
-

Aikuiset: 10 € / 15 €

-

Lapset: 5 € / 5 €

-

Perhelippu: 25 € / 30 €

Lisätietoja lipunmyynnistä tulee kilpailujen lähestyessä SM-viikon ja Suomen ITF Taekwon-Don
nettisivuille: www.sm-viikko.fi ja www.taekwon-do.fi.

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY:N KILPAILUISTA VASTAAVAT
Lasse Kuusisto

lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

puh. 050 487 2053

tuomarivastaava

Joonas Helassalo

joonas.helassalo@taekwon-do.fi

puh. 044 275 5316

kilpailuvastaava

AIKATAULU SEUROILLE
HETI
1. Markkinoi kilpailuja seurassasi.
2. Muistuta, että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi pitää ostaa ja maksaa hyvissä ajoin ennen
viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen varmistamiseksi. (Viimeistään perjantaina
18.6.2017.)
3. Pyydä

seurallesi

tarvittaessa

tunnukset

online-ilmoittautumisjärjestelmään

Lasse

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

SUNNUNTAI 25.6.2017 KLO 23:59 MENNESSÄ
1. Ilmoita kilpailijat kilpailuihin SITF:n ilmoittautumisjärjestelmässä.
2. Ilmoita tuomarit kilpailuihin sähköpostilla Lasse Kuusistolle (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi).

SUNNUNTAI 9.7.2017
•

08:00 – 09:30

Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla

•

09:00 – 09:45

Huoltaja- ja tuomaripalaveri

•

10:00

Kilpailut alkavat

Tarkempi aikataulu julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun kilpailujen
osallistujamäärät ovat selvillä.

