HALLITUS TIEDOTTAA
1. Maailman liitto, EITF
Maailmaliitolle lähetetään ensi vuoden liiton kalenteri

2. Maajoukkue
Maajoukkue valmentaja Antti Ravantti on valinnut maajoukkueeseen seuraavat henkilöt.
Juniorit Ilkka Isosomppi 1 dan
Veteraanit Päivi Mäkinen 4 dan, Eva Hägg 3 dan, Rose Pakarinen 3 dan, Kaj Loman 2 dan, Thomas Kalander 2
dan, Tina Westerlund 2 dan, Jani Pakarinen 1 dan.
Maajoukkueen avoimet leirit ovat
4.-5.1.2020 Imatra
22.2.2020 Lohja
14.3.2020 Imatra
4.4.2020 Rajamäki

Kilpailuihin valmistava harjoitus
Lohjalla järjestetään kilpailuihin valmistava harjoitus 18.1.2020 klo 10-13

3. Tuen hakeminen liiton toimintaan
Kokous päätti hakea valtion yleisavustusta 2500 euroa, avustus kohdennetaan koulutus ja kilpailutoimintaan.
Toimintasuunnitelma koulutus- ja kilpailutoiminnan kehittämisestä on pöytäkirjan liitteenä
4. Toiminta vuonna 2020
SM-kisat
Liitto järjestää SM-kisat, jokaisesta seurasta pyydetään 2 vapaaehtoista
Kisojen järjestelykokous tammikuussa ohjaajakoulutuksen yhteydessä 12.1 kutsu lähetetään myöhemmin
seuravastaaville , Hannu huolehtii Kihapp järjestelmään kisojen tapahtuman ja Päivi lähettää kisakutsun.
Mitalit ovat tuotannossa, ja toimituspäivä pitäisi olla ennen 20.1.2020, mitaleista maksettu ennakkomaksu.

Erillisiä avoimia sarjoja ei järjestetä, mutta Taekwondoliiton kilpailijoilla on oikeus osallistua
voimamurskaukseen sekä erikoistekniikoihin, kilpailut käydään ITF Taekwon-Do liiton kilpailusääntöjen
mukaisesti.
SM-liigakisat
Alustavasti huhtikuu Nurmijärvi ( tilavaraus vielä avoin), syyskuu Lohja/Raasepori, marraskuu Masala
Sm-liiga kisoissa otetaan käyttöön pisteytys järjestelmä ja Sm-liiga kisojen ja SM-kisojen pisteiden perusteella
lasketaan eniten pisteitä kerännet kilpailijat ja valitaan sen perusteella Vuoden kilpailija nais ja mies
kategoriassa, Ikäkausia, lapset, nuoret, seniorit ja veteraanit ei lasketa erikseen
Tarkoituksena on lisätä kiinnostusta kilpailuja kohtaan ja lisätä kilpailijoiden määrää kisoissa ja nostaa kisojen
arvostusta.
Pisteytys
1.sija 5 pistettä
2.sija 3 pistettä
3.sija 2 pistettä
4 sija 1 piste
Jaetusta sijasta saavat molemmat kilpailijat pisteet.
SM-kisoissa pisteet lasketaan tuplana.

Liiton organisoimat koulutukset ja leirit
Ohjaajakoulutus, koutsikoulutus, antidopin ja ensiapu, tuomarikoulutus, kihappkoulutus
Liiton kesäleiri 2020 , suunnittelu ja toteutus Eva Hägg ja Tina Westerlund, asia vielä kesken

5. Vuoden Taekwon-Do vaikuttaja
Liitto palkitsee Vuoden Taekwon-Do vaikuttajan vuoden 2020 SM-kilpailujen yhteydessä.
Vuoden Taekwon-Do vaikuttaja on esimerkiksi voinut vaikuttaa jollakin seuraavilla tavoilla.
Henkilö on vuoden aikana esim:
Vaikuttanut joko paikallisesti tai laajemmin Taekwon-Don julkiseen kuvaan positiivisella tavalla, on ollut
vaikuttamassa Taekwon-Don kehittämiseen joko paikallisesti tai laajemmin.
On omalla toiminnallaan vaikuttanut esimerkiksi seuratoiminnan sujuvuuteen, seuratoiminnan yhteistyöhön,
seuran ilmapiiriin positiivisella tavalla, olemalla kannustava, innostava, osallistuva tai jtm.
On omalla toiminnallaan vahvistanut Taekwon-Don asemaan paikallisesti tai laajemmin.
On toiminut erityisesti Taekwon-Don pääperiaatteiden mukaisesti( Rehellisyys, Kärsivällisyys, Itsehillintä,
Uutteruus ja Lannistumaton henki.)
Henkilön ei tarvitse olla ITF Taekwon-Do liiton jäsen, vaan hän voi olla seuran harrastajan huoltaja, seuran
toimintaan osallistunut vapaaehtoinen tai joku muu toimintaan positiivisesti vaikuttanut henkilö tai taho.
Seurat ja liiton jäsenet saavat lähettävät omat ehdokkaansa perusteluineen liiton hallitukselle 10.1 2020
mennessä ja liiton hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta Vuoden Taekwon-Do vaikuttajan perusteluiden
perusteella.

6. Dan-koe hinnat
1 dan 170€
2 dan 200€
3 dan 295€
4 dan 315€
Hallitus vahvistaa Dan koe hinnat

13. Muut asiat
Wada: ITF lähettänyt tiedotteen jossa kertoivat että noudattavat ja ovat allekirjoittaneet Wadan antidoping
sopimuksen ja kaikkien kansallisten hallitusten tulee noudattaa Wadan antidoping sääntöjä, Suomessa Suek
vaatii jokaiselta lajiliitolta oman antidoping säännöstön jonka tulee pohjautuu Suomen antidoping säännöstöön.
Antidoping säännöstöön tulossa muutoksia vuonna 2021 ja tällöin tulee uusia myös liiton antidoping säännöt.
Asiasta tiedotettu myös Taekwondoliittoa joka käsitellyt asiaa omassa hallituksen kokouksessa
Lisessitilanne
Liiton alla olevia lisenssejä on tällä hetkellä 129 kpl. Uudet lisenssit tulevat myyntiin joulukuussa ja asiasta
tiedotetaan jäsenseurojen seuravastaavia.

Kalenteri
2020
Tammikuu
4.1. Maajoukkue leiri avoin Imatra
5.1. Maajoukkue leiri avoin Imatra
11.01. Ohjaajakoulutus I
12.01. Ohjaajakoulutus II
18.01. Kilpailuihin valmistava harjoitus, Muijalan koulu 9:30 – 12:30
25.01. Kisat Raasepori
Helmikuu
8.2. SM-kisat Kirkkonummi
22.2 Maajoukkue Lohja
Maaliskuu
28.2-1.3 Czech Open Nymburg
8.3 Sporttimestari II osa ( alustava varaus)

14.3 Maajoukkue Imatra
27.3. Baltic Tiger Cup Latvia
Huhtikuu
4.4. Maajoukkue leiri avoin Nurmijärvi
5.4 SM-Liiga Nurmijärvi
20.-27.4 EM-kisat Praha, Tsekki
Toukokuu
Liiton vuosikokous
Koutsikoulutus ja ensiapukurssi
Balt cup Tallinna
Kesäkuu
avoin maajoukkue leiri
Heinäkuu
Elokuu
Liiton kesäleiri?
Syyskuu
Tuomarikoulutus
SM-liiga kisat
Lokakuu
2-4.10 International Technical seminar and International instructor course by GM Kim Ung Chol
Amber cup
Marraskuu
Dan koe
SM-liiga Masala
Joulukuu

2021
huhtikuu EM-kisat Ateena, Kreikka
elokuu MM-kisat Peking, Kiina

