
 
 

Suomen ITF Taekwon-do ry ja Aitoon Taekwon-do ry järjestävät 
 

Juniori- ja joukkuekilpailut 17.10.2009 
sekä 

lasten kilpailut 18.10.2009 
 
Kilpailupaikka:   Pälkäneen Yhteiskoulu, Koulutie 13, 36600 Pälkäne 
  Kilpailut alkavat lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00. 
 
Ilmoittautuminen:   Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.10.2009. 

Sitovat ilmoittautumiset seuroittain oheisilla kaavakkeilla sähköpostilla: 
ilkka.naulapaa(at)pp.inet.fi 
 
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautumisiin tehdyistä  
muutoksista tai lisäyksistä peritään 10 euron maksu jokaista muutosta tai  
lisäystä kohden. 
Ilmoitattehan myös mikäli kukaan seurastanne ei aio osallistua. 

 
Punnitus ja  
ilmoittautuminen:   Lauantai 17.10.2009 klo 08.45–09.30 kilpailupaikalla. 
 Sunnuntai 18.10.2009 klo 08.45–09.30 kilpailupaikalla. 
 
Kilpailumaksut:   Joukkue 50€, juniorit 20€, lapset 10€. Maksut Aitoon Taekwon-do:n 

tilille 12.10.2009 mennessä (kuitti tms. mukaan ilmoittautumiseen) 
 

Aitoon Taekwon-do Ry, Luopioisten Säästöpankki, 451071-24957 
 

(Sitova ilmoittautuminen: mahdollisissa peruutustapauksissa maksua ei 
palauteta ilman lääkärintodistusta.) 

 
Tuomarit:   Tuomarit liiton tuomarijärjestelmän mukaisesti. Tuomareiksi haluavat 

voivat ottaa yhteyttä Lasse Kuusistoon lasse.kuusisto(at)gmail.com 
 

Tuomari- ja huoltajapalaveri 17.10.2009 klo 09.30 
  Ja 18.10.2009 klo 09.30 
 
Kisoihin liittyvät tiedustelut:   

 
Ilkka Naulapää, puh 040 568 9636, ilkka.naulapaa(at)pp.inet.fi  

 
Tervetuloa! 

Ilkka Naulapää 
Aitoon Taekwon-do ry:n puheenjohtaja 



 
 
 
Joukkuekilpailut  
 
 
Säännöt 
 
Suomen ITF Taekwon-do ry:n joukkuekilpailu -sääntöjen mukaan. 
 
Joukkueet 
 
Joukkueissa 3+1 kilpailijaa. Kilpailijoiden tulee olla vyöarvoltaan 7-1 gup.  
 
Kilpailuihin voi samasta seurasta osallistua enintään kaksi naisten ja kaksi miesten joukkuetta. 
Sama henkilö ei voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa. 
 
Kilpailijoiden täytyy olla 15 vuotta täyttäneitä. 
 
Kilpailusarjat 
 
Joukkueet arvotaan lohkoihin. Saman seuran joukkueet sijoitetaan eri lohkoihin. Lohkojen sisällä 
kaikki joukkueet kohtaavat toisensa. 
Jos lohkoja on kaksi, jatkolohkoon pääsee kummankin lohkon kaksi parasta. Jos lohkoja on kolme 
tai enemmän, jatkoon pääsee kunkin lohkon paras joukkue. 
 
Liikesarjat 
 
Kaksi joukkueliikesarjaa: Omavalintainen ja tuomarin määräämä väliltä CHON-JI – CHOONG-
MOO. Joukkueen tekemä liikesarja määräytyy joukkueen alimman vyöarvon mukaan. 
Joukkueliikesarjan tekee kolme joukkueen jäsentä. 
 
Ottelu 
 
Ottelussa käydään kolme henkilökohtaista ottelua, kukin kestoltaan 1x2 min. 
 
 
Juniorikilpailut  
 
Säännöt 
 
Suomen ITF Taekwon-do ry:n juniorikilpailusääntöjen mukaan. 
 
Kilpailusarjat 
 
Juniorikilpailijoiden tulee olla 13–17-vuotiaita osallistuakseen. 
Kilpailijan täytyy olla alle 18-vuotias kilpailujen järjestämisvuonna. 
 
Sarjojen yhdistäminen on mahdollista, mikäli osallistujia sarjaa kohden on vähemmän kuin 4. 



 
Liikesarjat 
 
8-6 gup tytöt ja pojat 
 
Tuomarin määräämä liikesarja väliltä CHON-JI – WON-HYO. 
 
5-1 gup tytöt ja pojat 
 
Kaksi liikesarjaa: omavalintainen sekä tuomarin määräämä väliltä CHON-JI – CHOONG-MOO. 
 
Ottelu 
 
Tytöt 8-6 gup ja 5-1 gup 
 
Micro -42 kg 
Light -48 kg 
Middle -53 kg 
Heavy -60 kg 
Hyper +60 kg 
 
Pojat 8-6 gup ja 5-1 gup 
 
Micro -52 kg 
Light -58 kg 
Middle -63 kg 
Heavy -70 kg 
Hyper +70 kg 
 
Otteluaika 
 
Otteluaika on 1 erä kestoltaan 2 minuuttia sekä alkuerissä että loppuotteluissa 
 
Lastenkilpailut  
 
Kilpailusarjat 
 
Lapsikilpailijoiden tulee olla alle 13-vuotiaita osallistuakseen. 
 
Sarjat luokitellaan kilpailijoiden painon, pituuden ja vyöarvon mukaisesti. 
 
Liikesarjat 
 
Tytöt ja pojat 10-6 gup 
 
Yksi omavalintainen liikesarja väliltä CHON-JI – WON-HYO, tai SAJU JIRUGI/MAGI. 



 
Tytöt ja pojat 5-1 gup 
 
Yksi tuomarin määräämä liikesarja väliltä CHON-JI – CHOONG-MOO. 
 
Jokainen kilpailija pääsee tekemään kaksi kisasuoritusta, vaikka ensimmäisestä tulisi tappio. 
 
Ottelu 
 
Ottelijat järjestetään sarjoihin pituuden, painon ja vyöarvon mukaisesti. Kaaviot (liiga tai pyramidi) 
tehdään sarjoihin osallistuvien kilpailijoiden määrän mukaan. Tytöt ja pojat kilpailevat omissa 
sarjoissaan. 
 
Otteluaika on 1 x 1.5 minuuttia sekä alkuerissä että loppuotteluissa. 
 
Pääsuojan käyttö on pakollista. 
 
Jokainen kilpailija pääsee tekemään kaksi kisasuoritusta, vaikka ensimmäisestä tulisi tappio. 
 
 
Pyykkipoikaottelu  
 
Ottelijat järjestetään sarjoihin pituuden, painon ja vyöarvon mukaisesti, liiga tai pyramidi kaaviot 
kilpailijamäärän mukaisesti. Tytöt ja pojat ottelevat omissa sarjoissaan. 
 
Otteluaika on 1 erä kestoltaan 1.5 minuuttia sekä alkuerissä että loppuotteluissa, tai ottelu keskeytyy 
jos toinen kilpailijoista saa kerättyä 3 pistettä(pyykkipoikaa) ennen otteluajan päättymistä. 
 
Jokainen kilpailija pääsee tekemään kaksi kisasuoritusta, vaikka ensimmäisestä tulisi tappio. 
 
Etuhyppypotku 
 
Kilpailijat jaetaan pituuden ja vyöarvon mukaisiin sarjoihin. 
 
Tekniikka suoritetaan potkumaaliin tavoitteena potkaista mahdollisimman korkealle. 
 
 
HUOM. Kilpailija voi osallistua vain yhteen ottelumuotoon, joko pyykkipoikaotteluun tai 
normaalin otteluun! 
 
Lisätietoa säännöistä SITF:n sivuilta osoitteesta:  
http://www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/saannot.php



 
Aikataulu 
 
Lauantai 17.10.2009  

- junioreiden liikesarjat 
- junioreiden ottelut 
- tauko 
- joukkuekilpailut 

Sunnuntai 18.10.2009 
- lasten liikesarjat 
- lasten pyykkipoikaottelut 
- tauko 
- lasten ottelut 
- lasten etuhyppypotku 

 
Muista:    

o lisenssi! 
o kohtelias käyttäytyminen 
o sovelias pukeutuminen 
o vain huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää 
o huoltajan asu: verryttelypuku ja vaaleapohjaiset kengät, varustuksena 

valkoinen pyyhe ja paperia/pumpulia/laastaria. 
o kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta! 
o Kisapaikalla toimii kanttiini 

 
Majoitus 
 
 

Järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden koulumajoitukseen kisapaikalla  
(makuupussi ja – alusta tms. mukaan), hinta 5 €/hlö. Kisapaikan majoitukseen 
haluavien nimet tulee ilmoittaa kisailmoittautumisen yhteydessä. Muita 
majoitusmahdollisuuksia alueella tarjoavat Neste Pälkäne Aapiskukko ja Hiihtokeskus 
Sappee. 

 


