Otteluliigakisat Porvoossa
11 - 12.10.2014

www.porvoontkd.net
Paikka: Oy Kokonhalli Ab
Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo
Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat
myös juniori-, harrastaja- sekä seniorisarjat.
Sarjat E1, D1, D2, C2 käydään lohkokaavio (pooli) -järjestelmällä, muut Cup - kaaviolla

ALUSTAVA AIKATAULU:
Perjantai 10.10.2014
19.00 - 20.00 Punnitus, mahd. kaikille lauantaina otteleville
Lauantai 11.10.2014
Sarjat E1, D1, D2, C2, B2, H ja S30
07.45 - 08.30 Punnitukset
08.30 - 09.00 Tuomarikokous
09.00 - 09.15 Joukkueenjohtajien kokous
09.30 - n.19.00 Kilpailut käynnissä
12.00 - 12.30(12.45) Tauko (ruokailu) Kaikki alueet

18.00 – 19.00 Sunnuntain punnitukset
Sunnuntai 12.10.2014
Sarjat C1, B1-liiga ja Otteluliiga (R1)
07.45 - 08,30 Punnitukset
08.30 - 09.00 Tuomarikokous
09.00 - 09.15 Joukkueenjohtajien kokous
09.30 - n.19.00 Kilpailut käynnissä
12.00 - 12.30(12.45) Tauko (ruokailu) Kaikki alueet

HUOM! Aikataulu on alustava ja päivittyy ilmoittautumisten mukaan.
Mahdolliset aikataulumuutokset julkaistaan kisasivuilla. Järjestäjä pidättää oikeuden sekä
aikataulumuutoksiin ja sarjasiirtoihin. http://www.porvoontkd.net/ottelukisat
ILMOITTAUTUMISET:
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen: www.tpss.eu
Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantai 4.10.2014.
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla kilpailupäivänä.
Ongelmissa ja kysymyksissä ilmoittautumisjärjestelmään liittyen ota yhteyttä Tatu Iivanaiseen
kilpailut@taekwondo.fi
Kaikki ilmoittautumiset viimeistään 4.10.2014
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnitukseen.

KILPAILUMAKSUT:
SARJA
E1, D2, D1, C2, ja B2 juniorit
Harrastajasarjat H, S30 JA S40
C1, B1 ja R1

MAKSU
30 €
30 €
40 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan, jonka perusteella kilpailumaksut
laskutetaan seuroittain (liitto laskuttaa). Maksu palautetaan vain, mikäli ottelija on
sairastunut ja esittää lääkärintodistuksen tai ottelijalle ei ole sarjaa (on sarjan ainut ilmoittautuja).
Maksun palautus kirjallista hakemusta vastaan. Lääkärintodistus tai kirjallinen hakemus on
toimitettava viimeistään neljän päivän kuluessa kilpailusta.
Kilpailumaksut laskutetaan seuroittain (liitto laskuttaa).

KILPAILUSARJAT:

Sarja

Ikä

Otteluaika

Painoluokat

Lasten sarjat
E1-juniorit

6-8 v.
2006 - 2008

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46
Tytöt ja pojat samassa sarjassa.
Ilmoittautuminen erikseen, sarjat
yhdistetään myöhemmin.

D2-juniorit

9-11 v.
2003 - 2005

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -30, -35, -40, -45, -50, +50

D1-juniorit

9-11 v.
2003 - 2005

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40, -43,
-46, -50, +50

C2-juniorit

12-14 v.
2000 - 2002

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62

C1-juniorit
(kadetit)

12-14 v.
2000 - 2002

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

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

B2-juniorit

15-17 v.
1997 - 1999

2 x 2 min
Tauko 30 sek

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

Aikuisharrastajat
Harrastajat (H)
Seniorit (S30)

+17 v.
1997 tai aik.

2 x 2 min
Tauko 30 sek

+30 v.
1984 tai aik

2 x 2 min
Tauko 30 sek

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

B1- ja Otteluliiga
B1-liiga

15-17 v.
1997 - 1999

3 x 2 min
Tauko 30 sek

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

Otteluliiga (R1)

+17 v.
1997 tai aik.

3 x 2 min
Tauko 30 sek

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

KILPAILUOIKEUS:
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumisen suorittavan henkilön
tulee varmistaa, että kilpailijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi (Ei koske ulkomaisia
osallistujia).
Liiga-sarjoihin osallistuvilla on oltava kilpailupäivään mennessä Suomen Taekwondoliiton valmentautumisja kilpailusopimus täytettynä liiton toimistolla. Lisenssin voimassaolo tarkistetaan aina liiton toimesta.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta. Lisätietoa lajilisenssistä sekä vakuutuksista
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/lisenssi-2014/
Ikäsarjat jaetaan WTF:n sääntöjen mukaan siten, että ikä katsotaan kuluvasta kalenterivuodesta.
Jos kilpailija täyttää 1.1.-31.12. välisenä aikana 15 vuotta, katsotaan hänet koko vuoden ajan
15-vuotiaaksi.

B-junioreiden (B2), Harrastaja- (H) ja Seniorisarjojen (S30 ) osallistujien ei tule olla ottanut osaa
Otteluliigaan (R1) tai nuorten otteluliigaan (B1) viimeisen kahden kalenterivuoden aikana.
B1- ja Otteluliigassa vyöarvon on oltava vähintään 6 kup .(tai vast.) ja muissa sarjoissa vähintään 8 kup. (tai
vast.) "
Järjestävä seura pidättää oikeuden evätä osallistumisoikeuden, mikäli aikaisemmilta vuosilta on jäänyt
esim. kilpailumaksuja maksamatta.
DAEDO E-PANSSARIT JA VIDEOTARKISTUS:
Kaikissa sarjoissa käytetään DaeDon elektronisia panssareita. Jokainen ottelija/seura huolehtii, että
henkilökohtaiset DaeDon jalkasensorit löytyvät ottelijalta/seuralta. Järjestävällä seuralla ei ole ylimääräisiä
jalkapöytäsuojia lainattavaksi.

Videotarkistusta käytetään B1- ja R1-sarjoissa. Järjestäjä varaa oikeuden käyttää videotarkistusta myös
muissa sarjoissa.
SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja niitten täydentäviä määräyksiä (lisäosa). Lisätietoja
kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt voi ladata osoitteesta;
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/jasenseuroille/materiaalisalkku/ottelu/
Joukkueiden tulee ilmoittaa myös valmentajat. Valmentajien tulee käyttää urheilullista
asustetta kenkineen toimiessaan kilpailualueella. Myös joukkueenjohtajalla ja
valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi, sekä tämän vuoden toimitsijasopimus liittoon
toimitettuna ennen kilpailua. Valmentajan tulee olla vähintään 18-vuotias.
Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on voimassa oleva taekwondokilpailemisen
kattava urheilu- tai tapaturmavakuutus, ja että alle 18-vuotiailla 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.

SISÄÄNPÄÄSY:
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

LISÄTIETOJA:
Lisätietoja esim. majoituksista ja ajo-ohjeet löytyvät kisasivuilta tai

Kilpailunjohtaja

Ari Holmi
040 505 3355/ ari.holmi@pp.inet.fi

Kilpailun Tuomarivalvoja

Kari Sirviö
050 581 0906/ kari.sirvio@gmail.com

Tiedustelut:

Kristian Holmberg
044 505 9940/ kristian.holmberg@pp2.inet.fi

