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Tervetuloa kisailemaan Pikku Tiikeri Cupiin!

Aika ja paikka:
Sunnuntai 20.11.2022
Ylöjärven urheilutalo, Koulutie 6, 33470 Ylöjärvi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain seuroittain Kihappiin. Seurojen
ilmoittautumisesta vastaavat henkilöt saavat linkin allekirjoittaneelta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.11.2022.

Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu on 25 euroa ja se laskutetaan seuroittain
ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos kilpailija peruu osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen,
kilpailumaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus
pitää toimittaa viimeistään viikko kisojen jälkeen sähköpostilla
tkdcenter.info@gmail.com.

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

Alustava aikataulu:
10.00 Ilmoittautuminen
11.00 Kilpailut alkavat

Aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kilpailusäännöt:
Pikku Tiikeri Cup on avoin kaikille kilpailijoille, jotka ovat kilpailupäivänä
enintään 13-vuotiaita (poislukien sovellettu Taekwon-Do, kts alla). Kilpailut
käydään SITF:n B-, C- ja D-junioreiden kilpailusääntöjen mukaan.
Poikkeuksena sääntöihin myös B-juniorit voivat osallistua pyykkipoikaotteluun,
ja B- ja C-juniorit voivat halutessaan osallistua sekä pyykkipoika- että
pisteotteluun. Linkki sääntöihin:
www.taekwon-do.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot.
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Kilpailusarjat:
Liikesarjat
Ottelu
Pyykkipoikaottelu
Etuhyppypotku

Sovelletun Taekwon-Don kilpailusarjat
Sovellettuun sarjaan voi osallistua, jos ei vamman tai muun toiminnallisen
rajoitteen/haitan vuoksi ei voi osallistua avoimeen sarjaan tai jos treenaa
pienryhmässä / sovelletussa Taekwon-Do-ryhmässä. Sovelletun Taekwon-Don
sarjoissa voi kilpailla myös A-juniori-ikäinen. Mikäli osallistuu normaalin
kilpailuluokan sarjaan, ei voi osallistua sovellettuun sarjaan.

1. Pyykkipoikaottelu (jako pituuden mukaan yli/alle 150cm)
2. Etuhyppypotku (jako pituuden mukaan yli/alle 150cm)
3. Liikesarja (omavalintainen liikesarja, avustajaa saa käyttää)

Sovelletuissa sarjoissa lopullinen sarjajako tehdään ilmoittautumisajan
päätyttyä niin, että se antaa kaikille kilpailijoille parhaan mahdollisuuden
positiiviseen kokemukseen. Kilpailijoiden valmentajia pyydetään olemaan
yhteydessä Päivi Anttilaan (tkdcenter.paivi@gmail.com)
osallistumiskriteereistä ja esim. avustajan käyttämisestä.

Tuomarit:
Tarjoamme tuomareille lounaan sekä kahvia ja virvokkeita kilpailun aikana.
Tuomaripalkkiot SITF:n käytännön mukaisesti.

Pikku Tiikeri Cup on hyvä kilpailu myös aloitteleville tuomareille saada
kokemusta. Tuomariksi voi ilmoittautua, vaikka ei olisi vielä käynyt
tuomarikurssia. Toivomme erityisesti A-juniori-ikäisiä tuomareita mukaan!

Tuomarit toivotaan ilmoitettavan mahdollisimman pian Kihapp-järjestelmässä.

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

Palkinnot:
Kaikki kilpailijat palkitaan päivän päätteeksi. Lisäksi kilpailusarjojen parhaat
palkitaan heti sarjan päätyttyä.
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Ruokailu:
Urheilutalolla toimii kahvio, josta voi ostaa purtavaa. Kisapaikan lähellä on
kauppoja ja ravintoloita.

Lisätietoja:

tkdcenter.kimmo@gmail.com tai puh: 040 3589 393

Lämpimästi tervetuloa!

Tarja Korhonen
Puheenjohtaja
Taekwon-Do Center
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