
 

 

 

  

 

 

Taekwon-Do Akatemia ry ja Suomen ITF Taekwon-Do ry järjestävät 15.1.2022 

 

Akatemia Open 2022 -kilpailut 
Kempeleessä 

 

A-, B-, C- ja D-juniorien kilpailut 

18-35-vuotiaiden värivyökilpailut  

Yli 36-vuotiaiden värivyökilpailut  

Juniorien Black Belt Cup -osakilpailu 

Aikuisten Black Belt Cup -osakilpailu 
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Tervetuloa kilpailemaan Pohjois-Pohjanmaalle! 
 

Taekwon-Do Akatemia järjestää Akatemia Open 2022 -kilpailut yhteistyössä Suomen ITF Taekwon-Don 

kanssa lauantaina 15.1.2022 klo 10:00 alkaen Linnakankaan koululla Kempeleessä (Linnakaarto 20, 90450 

Kempele), vain 15 minuutin ajomatkan päässä Oulusta. 

Akatemia Openissa on tarjolla SITF:n kilpailusääntöjen mukaiset sarjat kaiken ikäisille harrastajille aina 

valkoisesta vyöstä 6. Danin mustaan vyöhön. Kilpailuluokat on jaettu värivöiden sarjoissa D-, C-, B- ja A-

junioreihin, 18-35-vuotiaisiin sekä yli 36-vuotiaisiin. Mustien vöiden Black Belt Cupissa kilpaillaan juniori- 

(alle 18v) ja seniorisarjoissa (yli 18v). 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantai 8.1. Ilmoittautuminen suoritetaan seuroittain käyttämällä 

online-ilmoittautumisjärjestelmää osoitteessa https://www.kihapp.com. Seurojen ilmoittautumisista 

vastaavat henkilöt voivat luodat tunnukset Kihapp-järjestelmään itse. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta 

vastaan. 

 

Kilpailijat ja valmentajat (koutsit) 
 

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenseurojen jäsenet, joilla on SITF:n 

liittolisenssi. Kilpailijan valmentajan (koutsin) asuna tulee olla verryttelyasu ja ainoastaan valmentaja saa 

lähestyä tuomaripöytää. Valmentajalla tulee olla lisäksi varusteena valkoinen pyyhe. 

 

Lisenssit ja vakuutukset 
 

Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa oleva SITF:n lisenssi. Kilpailijoita ei ole vakuutettu kilpailun 

järjestäjän puolesta, joten kaikilla kilpailijoilla tulee olla kilpailemisen kattava vakuutus. Lisenssi- ja 

vakuutusasiat tulee hoitaa kuntoon viimeistään kolme päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää eli 4.1. 

mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kilpailijan Sportti-ID (Suomisport-tunnus), jonka avulla 

lisenssit tarkistetaan. 

 

  

https://www.kihapp.com/
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Kilpailusäännöt ja -sarjat 
 

Kilpailuissa käytetään ITF:n ja SITF:n kilpailusääntöjä ja -sarjoja: http://www.taekwon-

do.fi/kilpailusaannot/. Lisäksi aikuisten värivöiden sarjat on jaettu kahteen ikäryhmään: 18–35-vuotiaat ja 

yli 36-vuotiaat. 

Kilpailut käydään SITF:n syyskokouksessa 2021 tehtyjen sääntömuutosten mukaisesti: 

• Kaikki C-juniorien pisteottelusarjat ovat point stop -ottelua 

• Kaikki B-juniorien ottelusarjat ovat jatkuvaa ottelua 

• Valkoiset vyöt voivat iästä riippumatta suorittaa liikesarjakilpailussa jonkin seuraavista 

vaihtoehdoista: SAJU JIRUGI, SAJU MAKGI, CHON-JI (ei SAM BO MAT SOGI). 

 

Kilpailumaksu 
 

Kilpailumaksuista lähetetään seuroille laskut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen 

ilmoittautumispäivän jälkeisistä sarjamuutoksista veloitetaan kilpailumaksun suuruinen sakkomaksu. 

Ottelussa sarjan voi vaihtaa toiseen, mikäli kilpailija ei punnituksessa/pituusmittauksessa mahdu 

ilmoitettuun paino-/pituussarjaan. Sakkomaksu laskutetaan seuralta jälkikäteen. 

Kilpailumaksut: 

• Black Belt Cup 35 € / kilpailija 

• Värivyöt, aikuiset 35 € / kilpailija 

• Värivyöt, juniorit 25 € / kilpailija 

Samalla kilpailumaksulla voi osallistua yhteen tai useampaan kilpailulajiin (ottelu, liikesarjat, 

erikoistekniikat, voimamurskaus). 
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Tuomarit 
 

Tuomariksi haluavien tulee olla suorittanut tuomarikurssi (minimissään D-luokka). Tuomarit ilmoitetaan 

seuroittain Kihapp-järjestelmään 7.1. mennessä. Tuomareille tarjotaan lounas, kahvit ja virvoitusjuomia.  

Seura vastaa tuomareiden ilmoittamisesta kilpailuun. Jokaisen kilpailuun osallistuvan seuran tulee lähettää 

kilpailuihin tuomareita vähintään seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Kilpailijoita Tuomareita 

1-4 0 

5-9 1 

10-15 2 

16-24 3 

25 tai enemmän 4 

 

Tuomareille maksetaan Suomen ITF Taekwon-Don maksutaulukon mukaiset päivärahat (A-D-tuomarit) ja 

matka- ja majoituskulut (A-B-tuomarit). 

 

Katsojat 
 

Kilpailijoihin voi tulla katsojia, mutta pyydämme, että katsomossa pysytään mahdollisuuksien mukaan 

omassa porukassa, käytetään kasvomaskia ja pidetään turvaväli oman seurueen ulkopuolisiin. Mikäli 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto niin yleisötapahtumilta kilpailupäivänä edellyttää, voidaan yleisöltä 

tarkistaa koronapassit kilpailupaikalle saavuttaessa. Koronapassivaatimus ei koske kilpailijoita, valmentajia, 

tuomareita eikä toimihenkilöitä. 

Ymmärrämme, että erityisesti junioreiden vanhemmat haluavat tulla katsomaan kilpailuja, mutta pyritään 

pitämään katsomon väkimäärä mahdollisimman pienenä. Kun oman kannustettavan kilpailut on ohi, 

pyydämme katsojia poistumaan ja antamaan tilaa seuraavien kilpailusarjojen kilpailijoille, huoltajille ja 

katsojille. 

Kilpailupaikalla on kisakioski, jossa myydään pientä purtavaa ja juotavaa. Kioskilla asioidessa pyydämme 

pitämään jonotuksessa turvavälejä ja maskeja. Sisäänpääsy on maksuton, mutta yleisö voi tukea järjestävän 

seuran toimintaa käyttämällä kisakioskin palveluita. 
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Terveysturvallisuus 
 

Kilpailut pyritään järjestämään mahdollisimman terveysturvallisesti noudattaen mm. seuraavia järjestelyitä: 

• Kilpailusarjat pyritään aikatauluttamaan porrastetusti niin, että juniorikilpailut käydään 

aamupäivällä ja aikuisten kilpailut iltapäivällä. Tällöin kilpailijat eivät olisi kilpailupaikalla 

samanaikaisesti, jolloin minimoidaan kontakteja kilpailijoiden välillä. 

• Kilpailuihin rekisteröityminen ja punnitus järjestetään myös porrastetusti. Pyydämme, että 

kilpailijat noudattavat annettua aikataulua kontaktien minimoimiseksi. 

• Liikesarja-, erikoistekniikka- ja voimamurskaussarjoissa pidetään kilpailijoiden välillä 2 metrin 

turvaväli toisiinsa koko kilpailun ajan. Pyydämme kilpailijoita noudattamaan tuomareiden ja 

järjestäjien ohjeistuksia. 

• Ottelusarjoissa turvaväliä ei luonnollisestikaan pystytä järjestämään. Suosittelemme vahvasti, että 

kaikki yli 12-vuotiaat ottelijat olisi rokotettu vähintään kerran ennen kilpailuja. 

• Kilpailuihin tulee osallistua vain ja ainoastaan täysin terveenä. Mikäli kilpailijalla on mitä tahansa 

hengitystieinfektion oireita, tulee hänen jäädä matalalla kynnyksellä kotiin. Kilpailumaksu 

palautetaan terveydenhuollon (esim. terveydenhoitajan) todistusta vastaan. 

• Kilpailupaikalla on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja. 
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Aikataulu seuroille 
 

Heti 

- Markkinoi kilpailuja seurassasi. 

- Aloita ilmoittautumisten vastaanotto 

- Lisää ilmoittautumiset Kihapp-järjestelmään sitä mukaa kun niitä tulee. 

 

Lauantai 8.1.2022 mennessä 

- Ilmoita seuran kilpailijat ja tuomarit Kihapp-järjestelmään. 

 

Lauantai 15.1.2022 (kilpailupäivä) 

 

9:00 – 9:30  Aikuisten värivyökilpailuiden sekä Black Belt Cupin rekisteröinti ja punnitus 

9:30 – 9:45  Valmentajapalaveri 

9:30 – 10:00  Tuomaripalaveri 

10:00*   Aikuisten värivyökilpailut sekä Black Belt Cup -kilpailut alkavat 

13:00 – 13:30* Juniorien värivyökilpailuiden rekisteröinti ja pituusmittaus 

14:00*  Junioreiden värivyökilpailut alkavat  

 

Tämä aikataulu on suuntaa antava. Virallinen aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan jälkeen. Kun 

virallinen aikataulu on julkaistu, aikataulussa olevat rekisteröinti- ja punnitusajat eivät aikaistu, mutta 

kilpailujen alkamisaika voi myöhästyä ilmoitetusta. 

Kilpailuosuuksien (juniorit ja aikuiset) välille aikataulutetaan aikaa niin, että edelliset kilpailijat ja heidän 

kannustusjoukkonsa ehtivät poistua hallista ennen seuraavan osuuden alkua. Mikäli kuitenkin edellisen 

osuuden kilpailusarjat ovat myöhässä, järjestäjä pyrkii ohjaamaan seuraavan osuuden osallistujat erilleen.  

Pyydämme noudattamaan järjestäjien antamia ohjeita terveysturvallisuuden takaamiseksi. Kiitos 

yhteistyöstä! 
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Erikoistekniikat 
 

Sarja Twimyo nopi chagi Twimyo dollyo chagi Twio dolmyo chagi Twimyo bandae dollyo chagi Twio nomo yop chagi 

Naiset 1. – 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 1. – 3. Dan 190 cm 170 cm   110 cm 

A-juniorit tytöt 10. – 1. Gup 180 cm 170 cm    

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 korkeus Nouseva korkeus    

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

A-juniorit pojat 10. – 1. Gup 200 cm 180 cm    

B-, C- ja D-juniorit Nouseva korkeus     
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Voimamurskaus 
 

Lautamäärät (valkoinen + musta/ohut) voimamurskauskilpailuissa. 

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  2 1  

Naiset 5. – 1. Gup   0 + 2  0 + 3 0 + 3  

Naiset 8. – 6. Gup    0 + 2 0 + 3   

Tytöt 1. – 3. Dan   1  1 1  

Tytöt 5. – 1. Gup  0 + 2   0 + 2 0 + 2  

Miehet 1. – 6. Dan 2  2  3 2 2 

Miehet 5. – 1. Gup   1  2 1  

Miehet 8 . – 6. Gup    0 + 3 0 + 4   

Pojat 1. – 3. Dan 1  1  2 1 1 

Pojat 5. – 1. Gup  0 + 2   0 + 3 0 + 3  

B-, C- ja D-juniorit        

 


