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TERVETULOA SASTAMALAAN!
Sastamalan Taekwon-Do Seura ry järjestää Taekwon-Do -kilpailut 23.9.2017
Sastamalassa Sylvään koululla. Kilpailupaikka toimii koulun liikuntasali eli sama paikka
kuin viime vuoden kilpailuissa. Sylvään koulun osoite on Ojansuunkatu 8, 38200
Sastamala.
Kilpailuissa on sarjat sekä junioreille että senioreille värivöiden ja mustien vöiden sarjoissa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 15.9. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain
käyttämällä online-ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa www.taekwondo.fi/ilmoittautuminen. Turhan säätämisen välttämiseksi kannattaa hoitaa lisenssiasiat
kuntoon hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Lisenssi kannattaakin hankkia viimeistään
12.9., jotta lisenssitiedot päivittyvät ajoissa!
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Seurojen ilmoittautumisista vastaavat henkilöt saavat tunnukset online-järjestelmään
sähköpostilla Lasse Kuusistolta (lasse.kuusisto@taekwon-do.fi).

KILPAILIJAT
•

Mustien vöiden kilpailuissa käytetään SITF:n Back Belt Cup -sääntöjä

•

Värivöiden kilpailusarjoissa käytetään SITF:n värivöiden kilpailusääntöjä

Kilpailuasuna käytetään ITF-harjoituspukua, dobokia. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun
järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla kilpailemisen kattava vakuutus.
SITF:n jäsenillä tulee myös olla lisenssi. Lisenssiasiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Kilpailijan huoltajan/valmentajan asuna tulee olla
verryttelyasu ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla
tulee olla varusteena valkoinen pyyhe.

PUNNITUS JA REKISTERÖINTI
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjanina 15.9.
Kilpailun punnitus ja rekisteröinti järjestetään kilpailupaikalla lauantaina 23.9.
•

klo 08:30-09:30 Juniori-ikäisille värivöille (A-D -juniorit)

•

klo 12:00-12:45 Värivöiden ja mustien vöiden sarjoissa kilpaileville.
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KILPAILUMAKSU
Kilpailumaksu on 25 €. Maksut tulee suorittaa seuroittain viimeistään 18.9. Sastamalan
Taekwon-Do Seuran tilille FI77 4456 0010 1271 74. Maksettaessa on käytettävä
viitenumeroa 3007.
Viimeisen ilmoittaumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista peritään 25 €:n lisämaksu
muutosta kohden ja se maksetaan rekisteröinnin/punnituksen yhteydessä käteisellä
(huom. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan).

KILPAILUSARJAT
Kilpailuissa käytetään ITF:n ja Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kilpailusääntöjä ja -sarjoja.
http://www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/ (SITF:n kilpailusäännöt 2017).

TUOMARIT
Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka). Lisäksi
kisajärjestäjä toivoo, että jokaisesta osallistuvasta seurasta tulisi vähintään yksi tuomari.
Ilmoittautumiset Lasse Kuusistolle sähköpostilla lasse@tkd-sastamala.net 15.9.
mennessä. Tuomareille tarjotaan mm. lounas, kahvit ja virvoitusjuomia.

MAJOITUS
Majoitusvaihtoehtoja
•

Hotelli Vammalan Seurahuone - http://www.vammalanseurahuone.fi/fi/

•

Liekoranta - http://www.liekoranta.fi/majatalo

•

Ellivuori - https://www.ellivuoriresort.fi/

VARUSTEMYYNTI JA KAHVIO
Varustemyyntipisteen lisäksi kisapaikalla on kahvio, josta voi ostaa käteisellä edulliseen
hintaan mm. kahvia, virvoitusjuomia, sämpylöitä, jne...
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LISÄTIEDOT
Mikko Allinniemi

mikko@tkd-sastamala.net

p. 040 534 1010

Ari Asplund

puheenjohtaja@tkd-sastamala.net

p. 050 033 1776

Lasse Kuusisto

lasse@tkd-sastamala.net
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AIKATAULU
HETI
1.

Markkinoi kilpailuja seurassa!

2.

Muistuta että kilpailemiseen oikeuttava lisenssi pitää ostaa ja maksaa hyvissä
ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisen varmistamiseksi.
(viimeistään 12.9.)

3.

Pyydä seurallesi tarvittaessa tunnukset online-ilmoittautumisjärjestelmään.

Perjantai 15.9.klo 23:59 mennessä
1.

Ilmoita kilpailijat kilpailuihin ilmoittautumisjärjestelmässä.

2.

Ilmoita tuomarit kilpailuihin sähköpostilla

Maanantai 18.9.
1.

Hoida kilpailumaksut Sastamalan Taekwon-Do seuran tilille FI77 4456 0010
1271 74. Käytä viitenumeroa 3007!

Lauantai 23.9.
klo 8:30-9:30

Rekisteröinti ja punnitus kilpailupaikalla, -juniorit (10 gup – 1 gup)

klo 9:15

Huoltaja- ja tuomaripalaveri

klo 10:00

Kilpailut alkavat juniorien sarjoilla (10 gup – 1 gup)

klo 12:00-12:45 Rekisteröinti ja punnitus kilpailupaikalla, värivyöt & mustat

Tarkempi aikataulu kilpailupäiville julkaistaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kun
kilpailuijen osallistujamäärät ovat selvillä.

www.tkd-sastamala.net

5 (5)

Sastamalan Taekwon-Do Seura ry
Ahertajankatu 33
38250 Sastamala

