Akatemia Open -kilpailut
Oulussa 19.–20.1.2019
BLACK BELT CUP
MUSTIEN VÖIDEN KILPAILUT
VÄRIVÖIDEN KILPAILUT
JUNIORIEN KILPAILUT (A, B, C, D)
sekä uutena kilpailumuotona
TAEKWON-DO-NELIOTTELU

www.tkd-akatemia.fi

www.taekwon-do.fi

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN!
Taekwon-Do Akatemia järjestää yhteistyössä Suomen
ITF Taekwon-Don kanssa jo perinteeksi muodostuneet
Akatemia Open -kilpailut la-su 19.-20.1.2019
Linnanmaan liikuntahallilla Oulussa. Kilpailupaikan
osoite: Virkakatu 1, 90570 Oulu
Akatemia Open 2019 avaa ensimmäisenä neljästä
osakilpailusta Suomen ITF Taekwon-Don punaisten ja
mustien vöiden Black Belt Cup 2019 -kilpailusarjan.
Vuoden kolme muuta osakilpailua ovat keväällä
käytävä Tampere Cup sekä syksyllä käytävät kilpailut
Raaseporissa ja Sastamalassa.

KILPAILIJAT, LISENSSI JA HUOLTAJAT
Kilpailuissa on lauantaina perinteiset yksilösarjat kaikille vyöarvoille ja ikäluokille.
Sunnuntaina käydään uutena kilpailumuotona Taekwon-Do-neliottelu, jossa on sarjat
aikuisille ja A-junioreille, joiden vyöarvo on vähintään 5 gup.
Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun
järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla kilpailemisen kattava vakuutus.
Lisenssiasiat tulee hoitaa kuntoon kolme päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa
lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee olla varusteena valkoinen pyyhe.

KILPAILULUOKAT
Värivöiden kilpailuissa kilpailijan vyöarvon tulee olla 10 – 1 gup. Black Belt Cup -kilpailuissa
kilpailijan vyöarvon tulee olla 2 gup - 6. Dan.
● Aikuisten kilpailusarjat on tarkoitettu harrastajille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta
● A-juniorit 14-17-vuotiaat
● B-juniorit 11-14-vuotiaat
● C-juniorit 8-11-vuotiaat
● D-juniorit 8-vuotiaat ja nuoremmat

Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhden kilpailuluokan sarjoihin. Ikäraja määritellään
syntymävuoden mukaan, poikkeuksena aikuisten sarjat, joihin kilpailija siirtyy heti 18 vuotta
täytettyään. Kilpailuasuna käytetään ITF-harjoituspukua, dobokia.
Neliottelussa on kahdeksan kilpailuluokkaa, joista kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen.
Tarkat kilpailuluokat näet neliottelusäännöistä kilpailukutsun lopusta (LIITE 2). Sama
kilpailija voi osallistua sekä perinteiseen yksilökilpailuun että neliottelukilpailuun.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 11.1.2019. Ilmoittautumiset suoritetaan
seuroittain online-ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.taekwondo.fi/ilmoittautuminen. Online-järjestelmä sulkeutuu kello 23.59. Jälki-ilmoittautumisia ei
oteta vastaan.
Lisätietoja ja tunnukset järjestelmään saa ottamalla yhteyttä Lasse Kuusistoon
lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

PUNNITUS JA ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA
Ilmoittautuminen kilpailuun läsnäolevaksi ja punnitus ovat Scandic Oulu Cityssa perjantaina
10.11.2017 klo 19.30–20 sekä kisapaikalla lauantaina klo 10.30-11.30 ja sunnuntaina klo
9:00-9:30. Punnituksessa ja ilmoittautumisessa kilpailijalla tulee olla yllään do bokin housut
ja t-paita. Kilpailuihin voi ilmoittautua läsnäolevaksi milloin vain punnitusten aikana.

KILPAILUMAKSU
Kilpailumaksu on aikuisten sarjoissa 30 €, juniorien sarjoissa 20 € ja neliottelussa 20
€/kilpailija. Huomaattehan, että neliottelun kilpailumaksu on erillinen perinteisten kilpailujen
maksusta. Taekwon-Do Akatemia laskuttaa kilpailumaksut seuroittain viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista
peritään 20 € lisämaksu per muutos. (HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan!).
Mahdollisissa peruutustapauksissa kilpailumaksu palautetaan ainoastaan esitettyä
lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistuksen toimittamisella on viikko aikaa kilpailun
jälkeen ja sen voi lähettää sähköpostilla SITF:n kilpailuvastaava Joonas Helassalolle
osoitteeseen joonas.helassalo@taekwon-do.fi.

KILPAILUSARJAT
Lauantain kilpailuissa käytetään SITF:n kilpailusarjoja ja –sääntöjä. Säännöt löydät
osoitteesta http://www.taekwon-do.fi/kilpailusaannot. Sunnuntain neliottelukilpailuissa
käytetään erillisiä sääntöjä, jotka löydät kisakutsun lopusta (LIITE 2).

TUOMARIT
Tuomariksi haluavilla tulee olla suoritettuna tuomarikurssi (minimissään D-luokka). Lisäksi
kisajärjestäjä toivoo, että jokaisesta osallistuvasta seurasta tulisi vähintään yksi tuomari.
Ilmoittautumiset Lasse Kuusistolle sähköpostilla lasse.kuusisto@taekwon-do.fi 11.1.2019
mennessä. Tuomareiden korvaus on SITF:n maksutaulukon mukainen sekä heille tarjotaan
virvokkeita ja lounas.

KAHVIO
Kisapaikalla on kahvio, josta voi ostaa mm. kahvia, virvokkeita, sämpylöitä ja hedelmiä.
Lisäksi molempina päivinä on tarjolla Ravintola Pikkelssin ravitseva lounas hintaan 10 €.
Lounaaseen sisältyy lämmin ruoka, tuoresalaatti, leipä, levitteet ja juomat. Kahviossa voi
maksaa sekä käteisellä että kortilla.
Jos haluat kisalounaan erikoisruokavalioon sopivana, ilmoita asiasta sähköpostitse
info@tkd-akatemia.fi ke 16.1.2019 mennessä.

KULKU KISAPAIKALLE
Kisapaikka sijaitsee Linnanmaan kaupunginosassa osoitteessa Virkakatu 1, 90570 Oulu.
Oulun keskustasta kilpailupaikalle on matkaa noin 8 kilometriä.
Paikallisliikenteen busseista linjat 1, 2, 3 ja 8 ajavat suoraan ydinkeskustasta Toripakka P pysäkiltä Linnanmaan liikuntahallin viereen Palloiluhalli P -pysäkille ja vastaavilta Epysäkeiltä takaisin keskustaan. Kertalipun hinta on aikuiselta 3,30 €, alle 16-vuotiaalta 1,70
€. Matka-aika on noin 20 minuuttia.

KILPAILUISTA VASTAAVAT
Taekwon-Do Akatemian puheenjohtaja Henri Savilampi, henri.savilampi@tkd-akatemia.fi
SITF:n tuomarivastaava Lasse Kuusisto, lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
SITF:n kilpailuvastaava Joonas Helassalo, joonas.helassalo@taekwon-do.fi

KATSOJAT
Kilpailuihin on katsojilla vapaa pääsy.

LISÄTIEDOT
Taekwon-Do Akatemia
info@tkd-akatemia.fi
http://tkd-akatemia.fi

AIKATAULU

Heti
1. Markkinoi kilpailuja seurassasi.
2. Muistuta, että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi pitää ostaa ja maksaa hyvissä ajoin
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen varmistamiseksi. (Viimeistään
5.1.2019)
3. Pyydä seurallesi tarvittaessa tunnukset online-ilmoittautumisjärjestelmään Lasse
Kuusistolta (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi)

Perjantaina 11.1.2019
●
●

Ilmoita kilpailijat kilpailuihin SITF:n ilmoittautumisjärjestelmässä.
Ilmoita tuomarit kilpailuihin sähköpostilla Lasse Kuusistolle
(lasse.kuusisto@taekwon-do.fi).

Perjantai 18.1.2019
●

Punnitus- ja ilmoittautumismahdollisuus Scandic Oulu Cityssa klo 19.30-20.

Lauantai 19.1.2019
Lauantaina käydään perinteiset yksilösarjat kaikissa vyöarvo- ja ikäluokissa.
● 10.30 - 11.30 Ilmoittautuminen ja punnitus kilpailupaikalla.
● 11.00 - 11.30 Huoltaja- ja tuomaripalaveri
● 12.00 Kilpailut alkavat.

Sunnuntai 20.1.2019
Sunnuntaina käydään aikuisten ja A-juniorien neliotteluturnaukset.
● 9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
● 10.00 Kilpailut alkavat
Tarkempi aikataulu julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun kilpailun
osallistujamäärät ovat selvillä.

LIITE 1
VOIMAMURSKAUKSEN LAUTAMÄÄRÄT LAUANTAIN KILPAILUISSA
(valkoiset + mustat murskauslaudat)
Sarja

Ap joomuk
jirugi

Ap palkup taerigi

Sonkal taerigi

Yop joomuk taerigi

Yop cha jirugi

Dollyo chagi

Naiset 2 gup – 6. Dan

1

2

1

Naiset 5 – 1 gup

0+2

0+3

0+3

Naiset 8 – 6 gup

0+2

Tytöt 2 gup – 3. Dan

1

Tytöt 5 – 1 gup
Miehet 2 gup – 6. Dan

2

Miehet 5 – 1 gup

1

0+2

0+2

2

3

2

1

2

1

Miehet 8 – 6 gup
Pojat 2 gup – 3. Dan
Pojat 5 – 1 gup

0+3
1

1
0+2

0+3
1

0+2

Bandae dollyo
chagi

2

0+4
2

1

0+3

0+3

1

ERIKOISTEKNIIKOIDEN KORKEUDET LAUANTAIN KILPAILUISSA
Twimyo dolmyo
chagi

Twimyo bandae dollyo chagi

Twimyo nomo yop
chagi

Sarja

Twimyo nopi chagi

Twimyo dollyo chagi

Naiset 2 gup – 6. Dan

210 cm

180 cm

110 cm

Naiset 5 – 1 gup

180 cm

170 cm

100 cm

Naiset 10 – 6 gup

Nouseva korkeus

Nouseva korkeus

A-juniorit tytöt 2 gup – 3. Dan

190 cm

170 cm

A-juniorit tytöt 10 – 1 gup

180 cm

170 cm

Miehet 2 gup – 6. Dan

240 cm

220 cm

Miehet 5 – 1 gup

220 cm

190 cm

Miehet 10 – 6 gup

Nouseva korkeus

Nouseva korkeus

A-juniorit pojat 2 gup – 3. Dan

220 cm

180 cm

A-juniorit pojat 10 – 1 gup

190 cm

180 cm

B-, C- ja D-juniorit tytöt ja pojat

Nouseva korkeus

110 cm

170 cm

160 cm

210 cm

140 cm

180 cm

120 cm

180 cm

130 cm

LIITE 2
NELIOTTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT
Nämä säännöt ovat voimassa Akatemia Open 2019 -kilpailujen neliotteluturnauksessa, joka
käydään sunnuntaina 20.1.2019.
Taekwon-Don neliottelu on kokeellinen kilpailumuoto, jossa kaikki kilpailijat osallistuvat
kaikkiin neljään kilpailulajiin: liikesarjoihin, otteluun, erikoistekniikoihin ja
voimamurskaukseen. Kukin kilpailulaji käydään osakilpailumaisesti erillisenä sarjana, joista
kilpailijat saavat sijoituspisteitä. Kaikkien lajien jälkeen yhteispisteet määrittävät turnauksen
voittajan.

1. Kilpailuluokat
2 gup – 6. Dan
2 gup – 3. Dan
2 gup – 6. Dan
2 gup – 3. Dan

Miehet (18+)
Pojat (14-18)
Naiset (18+)
Tytöt (14-18)

5 gup – 1 gup
5 gup – 1 gup
5 gup – 1 gup
5 gup – 1 gup

Jos kilpailuluokassa on alle neljä kilpailijaa, luokkia voidaan yhdistää. Yhdistetyissä luokissa
käytetään aina alemman vyöarvoluokan tai nuoremman ikäluokan voimamurskaus- ja
erikoistekniikkasuoritteita.

2. Sijoituspisteytys
Kunkin osakilpailun tulosten perusteella kilpailijat saavat sijoituspisteitä seuraavasti:
1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija
6. sija
7. sija
8. sija
muut sijat

12 pistettä
10 pistettä
8 pistettä
6 pistettä
4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä
1 piste
0 pistettä

3. Liikesarjat
Liikesarjaosakilpailu käydään Suomen ITF Taekwon-Don kilpailusääntöjen mukaisesti. Jos
kilpailuluokassa on 0–8 kilpailijaa, liikesarjaosakilpailu käydään lohkomuotoisena. Jos
kilpailuluokassa on 9 kilpailijaa tai enemmän, liikesarjaosakilpailu käydään
pyramidimuotoisena.

4. Ottelu
Otteluosakilpailu käydään Suomen ITF Taekwon-Don kilpailusääntöjen mukaisesti avoimena
ottelusarjana (ei paino-/pituussarjoja). Jos kilpailuluokassa on 0 – 8 kilpailijaa,
otteluosakilpailu käydään lohkomuotoisena. Jos kilpailuluokassa on 9 kilpailijaa tai
enemmän, otteluosakilpailu käydään pyramidimuotoisena.

5. Erikoistekniikat
Erikoistekniikkaosakilpailussa käytetään poikkeavia sääntöjä turnauksen luonteen vuoksi.
Sarjoissa suoritetaan seuraavat tekniikat:

Sarja

Twimyo
nopi chagi

Twimyo dollyo
chagi

Twio dolmyo
chagi

Twimyo
bandae dollyo
chagi

Twio nomo
yopchagi

Miehet
2 gup – 6. Dan

x

x

x

x

x

Miehet
5 gup – 1 gup

x

x

x

x

Pojat
2 gup – 3. Dan

x

x

x

x

Pojat
5 gup – 1 gup

x

x

Naiset
2 gup – 6. Dan

x

x

Naiset
5 gup – 1 gup

x

x

Tytöt
2 gup – 3. Dan

x

x

Tytöt
5 gup – 2 gup

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Kilpailija ilmoittaa tuomaristolle haluamansa korkeuden 10 cm tarkkuudella ennen jokaista
suoritusta. Jokainen kilpailija suorittaa tekniikat itse määrittämiinsä korkeuksiin. Pisteytys
tapahtuu seuraavasti:
lauta kääntyy vähintään 90 astetta: senttimäärä 100 %
lauta kääntyy vähintään 45 astetta: senttimäärä 50 %
lauta kääntyy alle 45 astetta: ei pisteitä
Ensimmäisen tekniikan suoritusjärjestys arvotaan. Seuraavat tekniikat suoritetaan
pistejärjestyksessä niin, että pistejohdossa oleva kilpailija aloittaa. Muilta osin noudatetaan
Suomen ITF Taekwon-Don kilpailu- ja tuomarisääntöjä.
Osakilpailun sijoitukset määräytyvät yhteispisteiden perusteella. Vain suorituspisteitä
saaneet kilpailijat voivat saada sijoituspisteitä osakilpailusta. Tarvittaessa tuomaristo arpoo
karsintatekniikan sijoitusten 1–4 selvittämiseksi. Karsintakierroksilla tuomaristo päättää
suoritusten korkeuden. Karsintakierroksilla noudatetaan Suomen ITF Taekwon-Don
normaaleja kilpailusääntöjä, eikä karsintakierrosten pisteitä lisätä yhteispisteisiin.

6. Voimamurskaus
Voimamurskausosakilpailussa käytetään poikkeavia sääntöjä turnauksen luonteen vuoksi.
Sarjoissa suoritetaan seuraavat tekniikat:

Sarja

Ap joomuk
jirugi

Miehet
2 gup – 6. Dan

x

Miehet
5 gup – 1 gup
Pojat
2 gup – 3. Dan

x
x

Pojat
5 gup – 1 gup
Naiset
2 gup – 6. Dan

x
x

Naiset
5 gup – 1 gup
Tytöt
2 gup – 3. Dan
Tytöt
5 gup – 2 gup

Ap palkup
taerigi

x
x
x

Sonkal
taerigi

Yop cha
jirugi

Dollyo chagi

Bandae
dollyo
chagi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kilpailu käydään tekniikka kerrallaan siten, että kilpailijat ilmoittavat seuraavan tekniikan
lautamäärät ennen tekniikan suorittamista. Jokainen kilpailija suorittaa tekniikat itse

määrittämiinsä lautamääriin. Miesten 2 gup – 6. Dan, naisten 2 gup – 6. Dan sekä poikien
2 gup – 3. Dan -sarjoissa mustia lautoja saa valita enintään yhden (muut laudat valkoisia).
Muissa sarjoissa lautojen väri ja määrä on vapaa. Pisteytys tapahtuu seuraavasti:
-

valkoinen lauta rikkoontuu kokonaan: 4 pistettä
valkoinen lauta taittuu: 2 pistettä
musta lauta rikkoontuu kokonaan: 2 pistettä
musta lauta taittuu: 1 piste
lauta ei rikkoonnu eikä taitu: 0 pistettä

Ensimmäisen tekniikan suoritusjärjestys arvotaan. Seuraavat tekniikat suoritetaan
pistejärjestyksessä niin, että pistejohdossa oleva kilpailija aloittaa. Muilta osin noudatetaan
Suomen ITF Taekwon-Don kilpailu- ja tuomarisääntöjä.
Muilta osin noudatetaan Suomen ITF Taekwon-Don kilpailu- ja tuomarisääntöjä. Osakilpailun
sijoitukset määräytyvät yhteispisteiden perusteella. Vain suorituspisteitä saaneet kilpailijat
voivat saada sijoituspisteitä osakilpailusta. Tarvittaessa tuomaristo arpoo karsintatekniikan
sijoitusten 1–4 selvittämiseksi. Karsintakierroksilla tuomaristo päättää suoritusten
lautamäärän. Karsintakierroksilla noudatetaan Suomen ITF Taekwon-Don normaaleja
kilpailusääntöjä, eikä karsintakierrosten pisteitä lisätä yhteispisteisiin.

7. Turnauksen tulosten määrittäminen
Turnauksen lopputulos määritetään neljän osakilpailun sijoituspisteiden perusteella.
Turnauksessa jaetaan yksi kulta-, yksi hopea- ja yksi pronssipokaali kussakin
kilpailuluokassa. Tasapisteiden sattuessa tulos ratkaistaan seuraavalla kaavalla:
1.
2.
3.
4.

Kenellä kilpailijoista on eniten pisteitä?
Kenellä kilpailijoista on vähiten nollan pisteen sijoituksia osakilpailuissa?
Kenellä tasapisteissä olevista kilpailijoista on eniten osakilpailuvoittoja?
Kenellä tasapisteissä olevista kilpailijoista on eniten hopeasijoja
osakilpailuissa?
5.
Arvottu lisäkarsintalaji tasapisteissä oleville kilpailijoille jatkoaikasäännöillä
(1*1 min otteluerä | yksi arvottu liikesarja | yksi arvottu voimamurskaus | yksi
arvottu erikoistekniikkamurskaus).

