Porvoon Open 2019
Lauantaina 12.10.2019

www.porvoontkd.fi
Paikka: Porvoon Urheiluhalli
Linnankoskenkatu 5, 06100 Porvoo
Porvoon Taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat myös
juniori-, harrastaja- sekä seniorisarjat.
ALUSTAVA AIKATAULU:
Perjantai 11.10.2019
19.00 – 20.00 Punnitus, mahd. kaikille
Lauantai 12.10.2019
7.45 – 8.15 Punnitus, mahd. kaikille
8.15 – 8.30 Tarkistuspunnitus arvotuille
8.30 – 9.00 Tuomarikokous
9.00 – 9.15 Joukkueenjohtajien kokous
9.30 – 19.00 Kilpailut käynnissä
12.00 – 12.30 Lounastauko, alueet portaittain
Tarkistuspunnitukseen arvotut liigaottelijat ilmoitetaan kilpailupaikalla lauantai-aamuna klo
8.00 ja tarkistuspunnituksessa on käytävä klo 8.30 mennessä.
Aikataulu on alustava ja päivittyy ilmoittautumisten mukaan.
Mahdolliset aikataulumuutokset julkaistaan kisasivuilla http://open.porvoontkd.fi
Järjestäjä pidättää oikeuden sekä aikataulumuutoksiin että sarjasiirtoihin.

ILMOITTAUTUMISET:
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen www.revelagesports.com
Ilmoittautumisten määräpäivä on Sunnuntai 6.10.2019.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISISTA TAI SARJAN VAIHDOSTA LISÄMAKSU ON 20€.

KILPAILUMAKSUT:
Sarja
Juniorisarjat (E, D2, D1, C2, B2)
Harrastaja- (AB) ja Seniorisarjat (SB)
Liigasarjat (C1, B1 ja R1)

Maksu
35 €
35 €
45 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa
osallistujia seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl. liigasarjat), mikäli ottelija on ainoa ilmoittautuja
sarjassaan, eikä hänelle pystytä järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen
Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/
HARRASTESARJAT:
Sarja
E-juniorit

Ikä
6-8 v.
2011-2013

Otteluaika
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

9-11 v.
2008-2010
9-11 v.
2008-2010
12-14 v.
2005-2007
15-17 v.
2002-2004
+17 v
2002 tai aik.
+30 v.
1989 tai aik.

2 x 1,5 min.
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 2 min
Tauko 30 sek
2 x 2 min
Tauko 30 sek

Kadetit (C1)

12-14 v.
2005-2007

3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Juniorit (B1)

15-17 v.
2002-2004

3 x 2 min
Tauko 30 sek

Aikuiset (R1)

+17 v.
2002 tai aik.

3 x 2 min
Tauko 30 sek

D2-juniorit
D1-juniorit
(pääkontaktilla)
C2-juniorit
B2-juniorit
Harrastajat (AB)
Seniorit (SB)

Painoluokat
-26, -30, -34, -38, -42, -46, +46
Tytöt ja pojat eri sarjoissa, mutta sarjoja
voidaan yhdistää tarpeen mukaan.
Tytöt/pojat: -30, -35, -40, -45, -50, +50
Vain aloittelijoille!
Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40, -43, 46, -50, +50
Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62
Tytöt: -44, -49, -55, -63, +63
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73
Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80
Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80

OTTELULIIGA:
Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,
+59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -57, -61,
-65, +65
Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68,
+68
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78,
+78
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 urheilijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi (ei koske ulkomaisia
seuroja edustavia).

Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumisesta sekä liigasarjoissa vähintään
vihreä vyö (6. kup) tai harrastaja- ja ilves-sarjoissa vähintään keltainen vyö (8. kup).
Ikäsarjat jaetaan WT: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. Alaikäisten
on tehtävä ilmoitus sarjavaihdosta. Ilmoituslomake löytyy liiton materiaalisalkun ottelu-osiosta.
B-junioreihin (B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S30) osallistuvien ei tule olla ottanut osaa B1- tai
Otteluliigaan kahden kalenterivuoden aikana. 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.
HUOM! D1-sarjoissa ottelut käydään pääkontaktilla (samoilla säännöillä kuin C1-sarjoissa).
VARUSTEET JA VIDEOTARKISTUS:
Kaikissa sarjoissa käytetään DaeDon elektronisia panssareita. Jokainen ottelija/seura huolehtii, että
henkilökohtaiset DaeDon jalkasensorit löytyvät ottelijalta/seuralta.
Videotarkistus ja e-kypärät ovat käytössä liigasarjoissa.
SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan WT:n ottelusääntöjä ja Suomen Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä
määräyksiä. Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt ja täydentävät määräykset löydät osoitteesta
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ottelu/
Valmentajien tulee käyttää urheilullista asustetta kenkineen toimiessaan kilpailualueella. Myös
joukkueenjohtajalla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva lajilisenssi. 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.
SISÄÄNPÄÄSY:
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.
LISÄTIETOJA:
Kilpailunjohtaja

Ari Holmi
aholmi68@gmail.com
Gsm 040 505 3355

Info:

Kristian Holmberg
kristian.holmberg@pp2.inet.fi
GSM 044 5059 940

Kilpailun tuomarivalvoja

Eero Sahakoski
eero.sahakoski@gmail.com
Gsm 0400 534 456

