
KUTSU

http://www.tkd-center.net 1(2)

Tervetuloa kisailemaan Ylöjärvelle Pikku Tiikeri Cupiin!

Aika ja paikka:
Sunnuntai 14.12.2014
Ylöjärven Liikuntakeskus, Elotie 14, 33470 Ylöjärvi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain käyttäen online-
ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa www.taekwon-do.fi/ilmoittautuminen.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.12.2014.

Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu on 20 euroa ja se maksetaan seuroittain 5.12. mennessä
Taekwon-Do Center Ylöjärvi ry:n tilille IBAN FI68 66010001183979 käyttäen
viitettä 1517.

Lisenssi:
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva Suomen ITF Taekwon-Do ry:n
lisenssi.

Alustava aikataulu:
  9.30-10.00 Ilmoittautuminen
10.15-10.30 Avaus: tapahtuman idea, säännöt, vanhempien rooli
10.30-10.45 Alkulämmittely ryhmässä
10.30-10.50 Tuomari- ja valmentajapalaveri
11.00-12.30 Kilpailu
12.30-13.00 Tauko
13.00-15.30 Kilpailu
15.30-16.00 Palkintojen jako ja kilpailujen päätös

Kilpailusäännöt:
Pikku Tiikeri Cup on avoin kaikille kilpailijoille, jotka ovat syntyneet vuonna
2001 tai sen jälkeen. Kilpailut käydään SITF:n B- ja C-junioreiden
kilpailusääntöjen mukaan. Linkki sääntöihin: www.taekwon-
do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot.

Kilpailusarjat:
Liikesarjat
Ottelu
Pyykkipoikaottelu
Etuhyppypotku
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Tuomarit:
Kaikkien seurojen tuomarit ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan.
Tarjoamme tuomareille lounaan sekä kahvia ja virvokkeita kilpailun aikana.
Tuomaripalkkiot SITF:n käytännön mukaisesti. Tuomariksi haluavien toivotaan
ilmoittautuvan mahdollisimman pian.

Vanhemmat:
Vanhempia kannustetaan mukaan koutsaamaan seuravalmentajien vieressä
ja tukemaan kilpailijoita.

Palkinnot:
Kaikki kilpailijat palkitaan päivän päätteeksi. Lisäksi kilpailusarjojen voittajat
palkitaan erikseen.

Valokuvaus:
Kilpailupaikalla on valokuvauspiste, jossa on mahdollisuus kuvauttaa itsensä
ja kaverinsa. Ammattilaatuiset kuvat voi ladata itselleen netistä 2€ hintaan.
Kuvausmaksu suoritetaan käteisellä kuvaajalle.

Piirustuskilpailu:
Kilpailujen yhteydessä järjestetään Taekwon-Do –aiheinen piirustuskilpailu
lapsille. Piirustuskilpailuun voi osallistua, vaikka ei itse olisi Taekwon-Do –
harrastaja. Sarjoja on kolme: 10-13-vuotiaat, 7-9-vuotiaat ja alle 7-vuotiaat.
Taekwon-Do -aiheisen piirustuksen voi tehdä jo kotona tai kilpailupaikalla.
Työt jätetään klo 12.30 mennessä kilpailupaikalla arvostelulautakunnalle.
Kuvan taakse merkitään tekijän koko nimi, ikä ja yhteystiedot sekä seura
(mikäli harrastaja). Voittajat valitaan ja palkitaan kilpailupäivänä.

Muuta:
Liikuntakeskuksessa toimii kahvio, josta voi ostaa purtavaa.
Kilpailupaikalla on mm. lapsille piirustuspaikka sekä varustemyyntipiste.
Varustemyynnistä voit hankkia ja kokeilla pukuja, vöitä, suojia ja muita
Taekwon-Do-aiheisia tuotteita. Halutessasi voit tutustua ja tilata varusteita
etukäteen osoitteessa www.xlnt-sport.fi ja tällä tavalla varmistaa haluamiesi
varusteiden saatavuuden.

Lisätietoja:

tkdcenter.info(at)gmail.com tai puh: 040 830 4433 (Tarja)

Lämpimästi tervetuloa koko perheen tapahtumaan!

Tarja Korhonen
Puheenjohtaja
Taekwon-Do Center


