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LIIKESARJAKILPAILU HIISI CHALLENGE 2019
Vihdin Taekwondo ry järjestää yhdessä Suomen Taekwondoliiton kanssa poomsae ranking-kilpailun. Kilpailuissa on
mukana Ranking-, Ilves- ja harrastajasarjat.
KILPAILUPÄIVÄ
Lauantaina 7.9.2019
KILPAILUPAIKKA
Aura Light Areena, Juurakkotie 6, 03100 Nummela. Kilpailupaikalla ei ole erillisiä katsomotiloja, ulkokengät jätettävä
hallin eteiseen.
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan WT:n voimassa olevia liikesarjakilpailusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton liikesarjakilpailun
sääntöjä. Mahdollisista poikkeuksista sääntöihin tiedotetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. Säännöt löydät
osoitteesta: www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/liikesarjat
ALUSTAVA AIKATAULU
08:00 Järjestäjät paikalla
08:30 Ilmoittautuminen ja kilpailualueelle pääsee
09:00 Tuomarikokous
09:30 Joukkueenjohtajien kokous
10:00 – n. 18:00 Kilpailut
n. 12:00 Lounastauko
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään sen tarkentuessa kilpailun nettisivuille.
TUOMARIT
Kilpailuiden tuomarivalvojana toimii Tarja Röytiö, p. 0445206921, tarja.roytio@gmail.com
Tuomarivalvoja kutsuu tuomarit.
KILPAILUN KOTISIVUT
Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan kilpailusivuilla: https://www.taekwondovihti.fi/hiisi/
ILMOITTAUTUMINEN
•
•
•

Ilmoittautuminen TPSS tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on perjantaina 30.8.2019.
Parit ja ryhmät, joissa on jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan sähköpostitse
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

HINNAT JA LASKUTUS
SARJA

Ranking-sarjat
Ilves-sarjat
Harrastaja-sarjat

HINTA

36 €
36 €
36 €

HUOM

Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta
Yksilö, parit, ryhmät. Ilmoittautumiset tpss kautta

Useampaan harrastaja- ja/tai ilvessarjaan osallistuminen maksaa 50e / henkilö.
Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan.
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa kaikkien sarjojen osallistujia seuroittain.
Katso Suomen Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/
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SARJAT
Sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta kilpailija
täyttää kuluvan kalenterivuoden (2019) aikana.
RANKING-SARJAT

HUOM! Ranking sarjoihin arvotaan liikesarjat edellisenä päivänä

SARJA

IKÄ

HUOM

Liikesarjavalikko

Kadetit
Juniorit
Alle 30

12-14 vuotta
15-17 vuotta
18-30 vuotta

Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Alle 40

31-40 vuotta

Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Yli 40

41- vuotta tai yli

Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Parit alle 17
Parit alle 30

12-17 vuotta
18-30 vuotta

Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.

Parit yli 30

31 vuotta tai yli

Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.

Ryhmät alle 17

12-17 vuotta

Ryhmät alle 30

18 - 30 vuotta

Kolme (3) miestä tai kolme (3) naista.
Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Kolme (3) miestä tai kolme (3) naista.
Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Kolme (3) miestä tai kolme (3) naista.
Miehet ja naiset samassa sarjassa.
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Yksi (1) mies ja yksi (1) nainen.
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan

Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang
Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin
Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin
Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon, Hansu
Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback
Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon
Taegeuk 4–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin
Ryhmät yli 30
31 vuotta tai yli
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon
Freestyle
12 vuotta tai yli
oma esitys
Freestyle pair
12 vuotta tai yli
oma esitys
Elimination
12 vuotta tai yli
Taegeuk 6–8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin
Ranking-sarjoissa suoritettavat liikesarjat arvotaan ja julkaistaan kilpailua edeltävänä päivänä kilpailusivulla ja liiton uutisessa.
Jos sarjassa on kilpailijoita/pareja/ryhmiä 11 tai enemmän, aloitetaan kilpailu alkukierrokselta, josta puolet (pyöristettynä
ylöspäin) jatkaa semifinaalikierrokselle.
Jos kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 6-10, aloitetaan kilpailu semifinaalikierrokselta, josta 5 parasta jatkaa finaalikierrokselle.
Jos kilpailijoita/pareja/ryhmiä on 5 tai vähemmän, aloitetaan kilpailu suoraan finaalikierrokselta. Jokaisella kierroksella
suoritetaan kaksi liikesarjaa.
Freestyle-sarjoissa käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat/parit suorittavat yhden liikesarjan.
Elimination-sarjoissa kilpailu käydään pareittain cup-kaaviolla, jossa voittaja jatkaa eteenpäin. Jokaisessa parissa kumpikin kilpailija
suorittaa kaksi liikesarjaa vuorotellen.
HARRASTAJASARJAT
SARJA

VYÖARVO

Keltavöiset
Vihreävöiset

8.-7. kup
6.-5. kup

Sinivöiset
Puna- ja mustavöiset

4.-3. kup
2. kup - 2. dan

Parisarja, alempivöiset
Parisarja, ylempivöiset
Ryhmäsarja (3 hengen ryhmä)
Freestyle, Harrastajat
Diesel-sarja, 30v. +

8.-5. kup
4. kup - 2. dan
8. kup - 2. dan
8. kup - 2. poom/dan
8.kup - 9. dan

HUOM

Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa
sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa sarjoissaan
Miehet ja naiset omissa
sarjoissaan
Miehet ja naiset samassa sarjoissa
Miehet ja naiset samassa sarjoissa
Miehet ja naiset samassa sarjoissa
Miehet ja naiset samassa sarjoissa
Miehet ja naiset samassa sarjoissa

LIIKESARJAVALIKKO

Taegeuk 1-4 Jang
Taegeuk 2–6 Jang
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo
Taegeuk 6-8 Jang, Koryo,
Keumgang, Taeback
Taegeuk 2-6 Jang
Taegeuk 5-8 Jang, Koryo
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo
oma esitys
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo,
Keumgang, Taeback

ILVES-SARJAT 0-13 v
SARJA

VYÖARVO

HUOM

LIIKESARJAVALIKKO

Keltavöiset
8.-7. kup
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
Taegeuk 1-4 Jang
Vihreävöiset
6.-5. kup
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 2–6 Jang
Sinivöiset
4.-3. kup
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo
Puna- ja mustavöiset
2. kup - 2. Poom
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, Taeback
Parisarja
8. kup - 2. Poom
0-13v tytöt ja pojat samassa sarjassa
Taegeuk 2-6 Jang
Harrastaja- ja ilves-sarjoissa kilpailijat käydään vain finaalikierros, jolla kilpailijat suorittavat kaksi liikesarjaa. Kilpailijat saavat itse
valita suoritettavat liikesarjat sarjansa liikesarjavalikosta. Kilpailija/pari/ryhmä ei saa suorittaa samaa liikesarjaa kahdesti.
Poikkeuksena ilves-sarjoissa kilpailija/pari saa suorittaa liikesarjavalikon alimman liikesarjan kahdesti, mutta ei muita liikesarjoja.
Mikäli parista toisen vyöarvo on alempien ja toisen ylempien vöiden mukainen, kilpailee pari ylempien vöiden parisarjassa.
Harrastaja- ja ilves-sarjoihin ei saa osallistua henkilö, joka on aiemmin kilpaillut ranking-sarjoissa tai vastaavissa.
Mahdollisesta poikkeusluvasta osallistua sarjoihin tulee lähettää liikesarjatuomarivaliokunnalle kirjallinen hakemus hyvissä ajoin ennen kilpailua.
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PALKINNOT
• Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta mitaleilla.
• Ilves-sarjassa jaetaan kolmen parhaan kilpailijan lisäksi kaikille kilpailijoille kilpailun järjestäjän kulloinkin päättämä
diplomi tai palkinto osallistumisesta.
RANKING PISTEYTYS 2019
Kilpailussa kilpailijat ja seura saavat pisteitä kilpailusijoitusten ja osallistumisten mukaan. Vuoden lopussa
julkaistaan vuoden 2019 rankingsarjan tulokset kilpailijoittain, pareittain, ryhmittäin sekä seuroittain.
• Pisteitä voi saada kaikista vuoden 2019 ranking-kilpailuista sekä SM-kilpailuista.
• Jokaisen sarjan eniten pisteitä kerännyt kilpailijat/pari/ryhmä saavat palkinnon vuoden lopussa.
• Eniten pisteitä kerännyt seura saa kiertopalkinnon vuoden lopussa.
• Muut kilpailijat palkitaan diplomilla, jossa kerrotaan sijoitus vuoden lopussa.
• Yksilöt saavat pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaisesti.
• Parin pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan.
• Ryhmän pisteet osallistumisen ja sijoituksen mukaan.
• Seurat saavat yksilöiden pisteet yhteenlaskettuna.
• Seurat saavat parien ja ryhmien pisteet.
• Jos parit/ryhmät muodostuvat eri seuroista, jaetaan ko. parin/ryhmän pisteet osallistujien kesken tasan ja seura
saa oman seuransa osallistujien pisteet.
• Jos kilpailuun osallistuu ulkomaisia kilpailijoita, jotka eivät edusta Suomen Taekwondoliiton jäsenseuraa, niin
heille ei jaeta pisteitä sijoituksen mukaan. Kuitenkin, mikäli tällainen ulkomaalinen sijoittuu Ranking kilpailijan
edelle, niin rankingkilpailija saa pisteensä todellisen sijoituksensa mukaisesti.
• SM-kilpailuissa heinäkuussa jaetaan pisteet tuplana.
• Tasapisteissä olevista voittaja se, jolla on enemmän ykkössijoja. Jos ykkössijoja on sama määrä, viimeisimmän
osakilpailun voittanut on koko rankingin voittaja. Muut sijoitukset voivat olla jaettuja, jos pisteet menevät tasan.
YKSILÖPISTEET
Jaetaan kaikista Ranking sarjoista.
1.
10 pistettä
2.
7 pistettä
3.
5 pistettä
4.
4 pistettä
5.
3 pistettä
Osallistuminen
1 pistettä

Pari- ja ryhmäsarja samat pisteet. Parin/ryhmän kilpailijoille pisteet seuroille
jaetaan sen mukaan, miten suuri osa parista/ryhmästä on seuran kilpailijoita.
SM -kilpailuista pisteet tuplataan.
SEURAPISTEET
Jaetaan kaikista ranking-sarjoista. Seuran kilpailijoiden kaikki ranking-pisteet
yksilö-, pari- ja ryhmäsarjoista. Lisäksi seura saa yhden ranking-pisteen
jokaisesta yksilökilpailijasta, parista ja ryhmästä ilves- ja harrastajasarjoissa.

KILPAILIJAN SEKÄ VALMENTAJIEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN VAATIMUKSET
•
•
•
•

Kilpailijoilla, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla on oltava voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi.
Valmentajilla ja joukkueenjohtajilla tulee olla liiton toimitsijasopimus täytettynä ja liiton toimistolle palautettuna
ennen kilpailua.
Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva taekwondokilpailemisen kattava
urheilu- tai tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.
Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista https://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/lajilisenssi/

LISÄTIETOJA
Kilpailuun liittyvistä asioista tiedotetaan kilpailusivuilla: www.taekwondovihti.fi/hiisi/
KILPAILUNJOHTAJA
KILPAILUN TUOMARIVALVOJA
Ville Montonen
Tarja Röytiö
p. 044 3381623
p. 044 5206921
ville.montonen@taekwondovihti.fi
tarja.roytio@gmail.com
ILVES- JA HARRASTAJASARJAT
RANKINGSARJAT
ville.montonen@taekwondovihti.fi
tarja.roytio@gmail.com

RUOKAILU KILPAILUJEN AIKANA
Kilpailupaikan vieressä on pizzeria-ravintola Grande Famiglia. https://grandefamiglia.fi/
Nummelan keskustassa on useampia ruokapaikkoja n. 3km päässä.

