
Taekwon-Do Akatemia ja
Suomen ITF Taekwon-Do järjestävät

Kempeleessä 4.-5.2.2023

Tervetuloa!
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Tervetuloa kilpailemaan Kempeleeseen!

Taekwon-Do Akatemia ry ja Suomen ITF Taekwon-Do ry yhteistyössä Kempeleen kunnan
kanssa järjestävät Taekwon-Don suomenmestaruuskilpailut mustille vöille ja
HelmiCup-kilpailut värivöille Kempeleen Linnakangastalolla 4.-5.2.2023. Kilpailupaikan
osoite on Linnakaarto 20 (parkkipaikat ja kulku Tahkoseläntien puolelta A-ovesta, ks.
kartta ja kulkuohjeet alempana).

Kilpailuluokat

Kilpailuissa käydään suomenmestaruussarjat mustille vöille käydään A-junioreiden ja
aikuisten kilpailuluokissa (18+v). Lisäksi käydään värivöiden HelmiCup-sarjat sekä lasten (D
0-7v | C 8-10v | B 11-13v | A 14-17v) että aikuisten kilpailuluokissa (18+v | 36-45v | 46+v).

Yli 36-vuotiaat värivyöt voivat valita, kilpailevatko yli 18-vuotiaiden kilpailuluokassa vai
ikäluokkansa mukaisessa kilpailuluokassa, mutta sama kilpailija ei voi osallistua molempiin
kilpailuluokkiin.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 22.1.2023. Ilmoittautuminen suoritetaan
seuroittain käyttämällä Kihapp-online-järjestelmää. Ilmoittautumislinkki toimitetaan erikseen
seurojen yhteyshenkilöille sähköpostitse.

Seurojen ilmoittautumisista vastaavat henkilöt voivat luoda tunnukset Kihapp-järjestelmään
itse. Tämän jälkeen ilmoittautumisia pääsee syöttämään järjestelmään käyttäen
sähköpostitse toimitettavaa ilmoittautumislinkkiä, jota ei tule jakaa seurahallinnon
ulkopuolisille. Kilpailun tuloksia ja etenemistä voi seurata julkiselta Kihapp-sivulta:
https://www.kihapp.com/tournaments/10408-taekwon-don-sm-kilpailut-ja-helmicup-2023.
Kihapp-tunnuksia koskevissa ongelmatapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan
Kihappin ylläpitäjään Ville Sundbergiin: ville@kihapp.com.

HUOM! SM-sarjoihin ja avoimiin sarjoihin osallistuvia pyydetään toimittamaan kasvokuva
ilmoittautumisen yhteydessä Kihapp-järjestelmään finaaligaalan yhteydessä pidettävää
palkintoseremoniaa varten.

Lisenssi- ja vakuutusasiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Kilpailuihin ei saa osallistua sairaana.
Sairastumistapauksissa kilpailumaksua ei laskuteta, mikäli kilpailija toimittaa
terveydenhuollon todistuksen SITF:n kilpailuvastaavalle 12.2.2023 mennessä sähköpostitse:
henri.savilampi@taekwon-do.fi.

https://www.kihapp.com/tournaments/10408-taekwon-don-sm-kilpailut-ja-helmicup-2023
mailto:ville@kihapp.com
mailto:henri.savilampi@taekwon-do.fi
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Kilpailusäännöt ja -sarjat

Kilpailuissa käytetään ITF:n ja Suomen ITF Taekwon-Don kilpailusääntöjä ja -sarjoja:
https://taekwon-do.fi/kilpailusaannot. Huomioittehan SITF:n syyskokouksessa päätetyt
kilpailusääntömuutokset, jotka astuvat voimaan 1.1.2023. SM-liikesarjat käydään
vuorotteluperiaatteella, jossa punainen kilpailija suorittaa liikesarjan ensin ja sininen sen
jälkeen. Avoimet liikesarjat sekä kaikki värivyösarjat suoritetaan yhtä aikaa.

Kilpailijat ja valmentajat

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenseurojen jäsenet, joilla
on SITF:n liittolisenssi ja vakuutus, joka kattaa kilpailemisen. Huoltajan/valmentajan asuna
tulee olla ITF:n kilpailusääntöjen mukainen varustus ja ainoastaan huoltaja saa lähestyä
tuomaripöytää. Huoltajalla/valmentajalla tulee olla kehään mennessään mukanaan
käsipyyhe.

Kilpailumaksut

Kilpailumaksut laskutetaan seuroilta kilpailun jälkeen 13.2.2023. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista veloitetaan kilpailumaksun suuruinen
sakkomaksu.

HelmiCup-ottelusarjoissa sarjan voi vaihtaa toiseen, mikäli kilpailija ei
punnituksessa/pituusmittauksessa mahdu ilmoitettuun paino-/pituussarjaan. Kilpailumaksun
suuruinen sarjanvaihtomaksu laskutetaan seuralta kilpailumaksujen laskutuksen yhteydessä.

SM-kilpailuissa sarjaa ei voi vaihtaa missään lajissa viimeisen ilmoittautumispäivämäärän
jälkeen. Esimerkiksi kilpailija, joka ei mahdu omaan painosarjaansa, hylätään kyseisestä
sarjasta. Kilpailijan poistamisen lajista voi kuitenkin tehdä ilman maksua. Kilpailijaa ei voida
lisätä uutena kilpailijana lajiin.

SM-kilpailut ja avoimet sarjat 45 €

HelmiCup, aikuisten sarjat 35 €

HelmiCup, juniorien sarjat 25 €

https://taekwon-do.fi/kilpailusaannot


4 (8)

Alustava aikataulu

Aikataulu tarkentuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli mahdollista, juniorien
HelmiCup pyritään aikatauluttamaan kokonaan lauantaille. Mikäli kilpailijamäärä jää
vähäiseksi, koko kilpailut voidaan tiivistää yhteen päivään. Mitä aikaisemmin ilmoittautumiset
tehdään, sitä aikaisemmin tarkentuu kilpailujen kesto.

Kilpailun punnitus, pituusmittaus ja rekisteröinti järjestetään kilpailupaikalla perjantaina,
lauantaina ja sunnuntaina. Suosittelemme kuitenkin, että perjantaina kävisivät lähinnä
SM-kisojen kilpailijat, ja etenkin HelmiCupin juniorit hoitaisivat pituusmittauksen ja
rekisteröinnin lauantaina.

Sunnuntai 22.1.2023

23:59 Kilpailijoiden ilmoittautuminen päättyy

Perjantai 3.2.2023

19:30 - 20:30 Punnitus, pituusmittaus ja rekisteröinti avoinna kilpailupaikalla

Lauantai 4.2.2023

8:30 - 9:30 Punnitus, pituusmittaus ja rekisteröinti avoinna kilpailupaikalla

9:30 - 9:50 Valmentaja- ja tuomaripalaverit

10:00 SM-kilpailusarjat alkavat

n. 12:00 - 12:45 Punnitus, pituusmittaus ja rekisteröinti avoinna

n. 13:00 HelmiCup-kilpailusarjat alkavat

Sunnuntai 5.2.2023

9:00 - 9:30 Punnitus ja rekisteröinti avoinna kilpailupaikalla

10:00 SM-kilpailusarjat alkavat

n. 12:30 SM-finaaligaala alkaa
(erikseen määritettävät sarjat lauantailta ja sunnuntailta)

n. 14:00 HelmiCup-kilpailusarjat alkavat
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Tuomarit

Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka).
Tuomari-ilmoittautumiset tehdään seuroittain Kihapp-järjestelmään 22.1.2023 mennessä.
Tuomareille tarjotaan mm. lounas, kahvit ja virvokkeita.

Jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran tulee lähettää kilpailuihin tuomareita seuraavan
taulukon mukaisesti:

Kilpailijoita seurasta Tuomariminimi seurasta

1-4 0

5-9 1

10-15 2

16-24 3

25+ 4

Lounas ja kahvio

Kilpailupaikalla on lounastauolla tarjolla lämmin ateria oululaisen Ravintola Pikkelssin
valmistamana. Lounaan hinta on n. 12 euroa (tarkka hinta ilmoitetaan lähempänä
tapahtumaa), joka maksetaan käteisellä suoraan ravintolalle. Lounasta ei voi maksaa
kortilla.

Kilpailupaikalta löytyy myös kahvio, josta voi ostaa mm. kahvia, teetä, virvoitusjuomia,
voileipiä sekä muuta pientä makeaa ja suolaista. Kahvioon maksuvälineinä käyvät sekä
käteinen että yleisimmät maksukortit.

Lisäksi kilpailupaikan vieressä on Sale-lähikauppa. Viiden minuutin ajomatkan päässä
Kauppakeskus Zeppelin, jossa on useita kahviloita ja ravintoloita sekä
päivittäistavarakauppoja että erikoisliikkeitä.
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Saapuminen kilpailupaikalle

Kilpailupaikan osoite on Linnakaarto 20, mutta kulku parkkipaikalle Tahkoseläntien
puolelta Linnakangastaloa. Kulku sisälle tapahtuu niin ikään Tahkoseläntien puolelta
A-ovesta. Ajomatka sekä Oulun keskustasta että Oulun lentokentältä Linnakangastalolle on
n. 15 minuuttia.

Paikallisliikenne Oulun keskustasta

Bussilinja 51 kulkee suoraan Oulun keskustasta Linnakangastalolle, Linnakaarron ja
Tahkoseläntien risteykseen. Matka-aika on n. 30 minuuttia. Lauantaisin ja sunnuntaisin
linja-autojen vuoroväli on tunti.

Paikallisliikenne Oulun lentokentältä

Lentokentältä tullessa kilpailupaikalle pääsee yhdellä vaihdolla. Lentokentältä noustaan
Oulun keskustaan suuntaavaan bussiin 8. Vaihto bussilinjalle 51 Kaakkurin ramppi
-pysäkeillä. Pysäkin vaihto kävellen moottoritien toiselle puolelle n. 450m Kaakkurin ramppi
P2 -> Kaakkurin ramppi E1. Matka-aika on n. 40 minuuttia.
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Majoitus

Kempele sijaitsee Oulun kupeessa, vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä Oulusta, joten
käytettävissä ovat paitsi Kempeleen, myös Oulun majoituspalvelut.

Kempele
Hotelli Pohjankievari Kempele https://www.hotellipohjankievari.fi/
Black Motel Moottorimaja Kempele https://www.blackmotel.fi/
Forenom Aparthotel Kempele & Oulu https://www.forenom.com/

Oulu
Scandic Oulu City & Station https://www.scandichotels.fi/
Radisson Blu Hotel Oulu https://www.radissonhotels.com/
Lapland Hotel Oulu https://www.laplandhotels.com/FI
Sokos Hotel Arina Oulu https://www.sokoshotels.fi/
Best Western Hotel Apollo Oulu https://www.hotelapollo.fi/

Lisätiedot

Kilpailusivut:

https://www.kihapp.com/tournaments/10408-taekwon-don-sm-kilpailut-ja-helmicup-2023

Taekwon-Do Akatemian järjestelytoimikunta:

Järjestelytoimikunta info@tkd-akatemia.fi
Henri Savilampi, puheenjohtaja henri.savilampi@tkd-akatemia.fi

SITF:n kilpailu- ja tuomarivastaavat:

Henri Savilampi henri.savilampi@taekwon-do.fi
Lasse Kuusisto lasse.kuusisto@taekwon-do.fi

https://www.hotellipohjankievari.fi/
https://www.blackmotel.fi/
https://www.forenom.com/
https://www.scandichotels.fi/
https://www.radissonhotels.com/
https://www.laplandhotels.com/FI
https://www.sokoshotels.fi/
https://www.hotelapollo.fi/
https://www.kihapp.com/tournaments/10408-taekwon-don-sm-kilpailut-ja-helmicup-2023
mailto:info@tkd-akatemia.fi
mailto:henri.savilampi@tkd-akatemia.fi
mailto:henri.savilampi@taekwon-do.fi
mailto:lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
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LIITE 1: Voimamurskauksen lautamäärät
(valkoiset + mustat murskauslaudat; * = pehmustettu etummainen lauta)

Sarja Ap joomuk
jirugi

Ap palkup
taerigi

Sonkal
taerigi

Yop joomuk
taerigi

Yop cha
jirugi

Dollyo
chagi

Bandae
dollyo chagi

Naiset 1. - 6. Dan 1 + 0 1 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0

Naiset 5 - 1 gup 0 + 2 0 + 3 0 + 3

Naiset 8 - 6 gup 0 + 2 * 0 + 3 *

A-tytöt 1. - 3. Dan 0 + 2 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 2

A-tytöt 5 - 1 gup 0 + 2 * 0 + 2 * 0 + 2 *

Miehet 1. - 6. Dan 2 + 0 2 + 0 3 + 0 2 + 0 2 + 0

Miehet 5 - 1 gup 1 + 0 2 + 0 1 + 0

Miehet 8 - 6 gup 0 + 3 * 0 + 4 *

A-pojat 1. - 3. Dan 1 + 0 1 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0

A-pojat 5 - 1 gup 0 + 2 * 0 + 3 * 0 + 3 *

LIITE 2: Erikoistekniikoiden korkeudet

Sarja Twimyo nopi
chagi

Twimyo dollyo
chagi

Twio dolmyo
chagi

Twimyo bandae
dollyo chagi

Twio nomo yop
cha jirugi

Naiset 1. - 6. Dan 210 cm 180 cm 160 cm 170 cm 110 cm

Naiset 5 - 1 gup 180 cm 170 cm 100 cm

Naiset 10 - 6 gup Nouseva Nouseva

A-tytöt 1. - 3. Dan 190 cm 170 cm 150 cm 160 cm 110 cm

A-tytöt 5 - 1 gup 180 cm 170 cm

A-tytöt 10 - 6 gup Nouseva Nouseva

Miehet 1. - 6. Dan 240 cm 220 cm 170 cm 210 cm 140 cm

Miehet 5 - 1 gup 220 cm 190 cm 180 cm 120 cm

Miehet 10 - 6 gup Nouseva Nouseva

A-pojat 1. - 3. Dan 220 cm 180 cm 160 cm 180 cm 130 cm

A-pojat 5 - 1 gup 190 cm 180 cm

A-pojat 10 - 6 gup Nouseva Nouseva

B-, C- ja D-juniorit Nouseva


