RAUMA TAEKWONDO

opeN 2019
Lauantai 13.04.2019 klo 9:00 – 18:00

KISAPAIKKA:
SAMK KAUPPIS, Satamakatu 26, 26100 Rauma
ILMOITTAUTUMISET:
Kaikki ilmoittautumiset viimeistään 08.04.2019.
Ilmoittautuminen www.revelagesports.com
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta tulee liitolta.

Jälki-ilmoittautuminen 20€, sarjasiirrot 20€.
Poisjäänneistä ilmoitettava välittömästi.

KILPAILUMAKSUT:

SARJA

MAKSU

E, D1, D2, C2, B2, H, S

35€

Otteluliigat, B1, R1, C1

45€

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan,
jonka perusteella kilpailumaksut laskutetaan seuroittain (liitto laskuttaa).

Maksu palautetaan vain, mikäli ottelija on sairastunut ja esittää lääkärintodistuksen tai jos ottelijalle
ei ole sarjaa (on sarjan ainut ilmoittautuja). Maksun palautus kirjallista hakemusta vastaan viimeistään
18.04.2019 mennessä.

SARJA

IKÄ

OTTELUAIKA

TAITOTASO
harrastajat
edistyneet

PAINOLUOKAT

syntymäv.

Juniorit
-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46 kg
Tytöt ja pojat voivat olla samassa
sarjassa. Ilmoitetaan erikseen
TPSS:n, mahd. yhdistyminen
myöh.

E-juniorit

6–8v.
2011 - 2013

2 x 1,5 min
tauko 30 s.

E1

D2-juniorit

9–11v.
2008 - 2010

2 x 1,5 min
tauko 30 s.

D2T
D2P

D1-juniorit

9–11v.

2 x 1,5 min

D1T

D1 sarjassa

2008 - 2010

tauko 30 s.

D1P

pääkontakti

12–14v.

2 x 1,5 min

C2T

2005 - 2007

tauko 30 s.

C2P

C2-juniorit

-30, -35, -40, -45, -50, +50 kg

-26, -28, -30, -34, -37, -40, -43, 46,
-50, +50 kg
Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, -+58
kg
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62
kg

C1-kadetit

12–14v.
2005 - 2007

3 x 1,5 min
tauko 30 s.

C1T
C1P

Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, 51,
-55, -59, +59 kg
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, 57,
-61, -65, +65 kg

B2-juniorit

15–17v.
2002 - 2004

2 x 2 min
tauko 30 s.

B2T
B2P

Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63 kg
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73 kg

Aikuisharrastajat
Harrastajat

+17v. 2002 tai
aikaisemmin

2 x 2 min
tauko 30 s.

H2N
H2M

-

Seniorit +30

+30v. 1989 tai
aikaisemmin

2 x 2 min
tauko 30 s.

S30N
S30M

-

Naiset
- 49 kg, -57 kg,
-67 kg, +67 kg
Miehet:
-58 kg, -68 kg,
-80 kg, +80 kg

B1- ja Otteluliiga
B1-Liiga

15-17 v.
2002 - 2004

3 x 2 min
tauko 30 s.

B1T
B1P

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg

Otteluliiga

17v. 2002 tai
aikaisemmin

3 x 2 min
tauko 30 s.

R1N
R1M

Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg

KILPAILUOIKEUS:
Suomessa järjestettävien kilpailujen osanottajien tulee olla:
-

Suomen Taekwondoliiton jäsenseuran jäseniä (vast.);
liiton jäsenseuran kilpailuun ilmoittamia, jolloin kilpailijoita ilmoittavan jäsenseuran;
edustajan on varmistettava, että kaikilla ilmoitetuilla kilpailijoilla on:
liiton kilpailulisenssi (vast.); ja
‣ taekwondokilpailuissa voimassa oleva vakuutus; ja
‣ alle 18-vuotiailla osanottajilla on huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta; ja
‣ vähintään vihreän vyön (6.kup) omaavia tai aloittelijoiden sarjoissa vähintään
keltainen (8.kup)
B-junioreiden (B2), Harrastaja- (H) ja Seniorisarjojen (S30 ja S40) ei tule olla ottanut osaa
B1- tai Otteluliigaan viimeisen kahden kalenterivuoden aikana.
HUOM ! D1-sarjoissa ottelut käydään pääkontaktilla (kuin C1-sarjoissa).

SISÄÄNPÄÄSY:
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

ALUSTAVA AIKATAULU:
Perjantai 12.04.2014

Punnitus, mahdollinen kaikille klo 20:00 – 21:00

Lauantai 13.04.2014

Punnitus mahdollinen kaikille klo 07:30 – 08:15
Tarkistuspunnitus arvotuille klo 08:15 – 08:30
Tuomarikokous

klo 08:30 – 08:50

Joukkueenjohtajien kokous

klo 08:45 – 08:55

Ottelut

klo 9:00 – 12:00

Ruokatauko

klo 12:00 – 13:00

Ottelut

klo 13:00 – 18:00

Liigasarjojen etäpunnitukset ovat mahdollisia, seurat ilmoittavat halukkuudestaan
etäpunnitukseen ottelun tuomarivalvojalle. Hyväksytyt etäpunnitukset ilmoitetaan myöhemmin.
Liigasarjoissa suoritetaan arvotut tarkistuspunnitukset kilpailupäivän aamuna aikataulun
mukaisesti. Tarkistuspunnituksissa käytetään WTF:n sääntöjä, jonka mukaan paino saa olla
enintään 5% yli painoluokan maksimin. Tarkistuspunnitukseen arvotut liigaottelijat ilmoitetaan
kilpailupaikalla lauantai-aamuna klo 8:00 ja tarkistuspunnituksessa on käytävä klo 8:30
mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
HUOM ! Kotipunnitusmahdollisuus (joukkueenjohtajat punnitsevat kilpailijat kotisaleilla) E1-, D1D2-, C2- ja B2, H ja S30-sarjoille.
HUOM ! Aikataulu on alustava ja sitä päivitetään sekä se julkaistaan tarpeen vaatiessa.

Kilpailuissa käytetään WTF:n Ottelu sääntöjä ja Suomen taekwondoliiton täydentäviä
määräyksiä.
Joukkueiden tulee ilmoittaa myös valmentajat. Valmentajien tulee käyttää urheilullista asustetta
kenkineen toimiessaan kilpailualueella. Myös joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla
voimassa oleva lajilisenssi.
‣ Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva
Taekwondo kilpailemisen kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus, ja että alle 18vuotiailla kilpailuun osallistuvilla kilpailijoilla on huoltajan suostumus kilpailuun
osallistumisesta.
Järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta.

Seuravalmentajat vastaavat siitä, että kilpailijaa ei ilmoiteta hänen taitotasonsa ja kokemuksensa
huomioiden liian helppoon sarjaan samoin kuin siitä, että kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä
huomioiden vanhempien ikäluokkien sarjoihin.
Kilpailun juryllä on oikeus kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan kilpailuoikeus ilmoitettuun sarjaan muissa
sarjoissa kuin B1-liiga ja Otteluliiga, mikäli ottelijan ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan
kilpailijoiden turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava olevan väärässä sarjassa. Juryn
päätöksestä ei voi valittaa eikä kilpailumaksua palauteta.

LISÄTIETOJA:
Kilpailunjohtaja
Jarno Mäkinen
gsm. 044 983 9380
jarno.mkinen@gmail.com

Kilpailun tuomarivalvoja
Reijasto Juha
gsm. 050 482 1153
juha.reijasto@gmail.com

