
Porvoon Open Poomsae 2022 

 

www.porvoontkd.fi 

Aika: Lauantai 15.10.2022 
 
Paikka: Porvoon Urheiluhalli 
Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo 
 

Porvoon Taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton rankingsarjan liikesarjaosakilpailun. Mukana ovat 
myös harrastaja- ja ilvessarjat.  

ALUSTAVA AIKATAULU: 
 
Lauantai 15.10.2022 

7.15 – 8.00 Ilmoittautuminen 
8.00 – 8.30 Tuomarikokous 
8.30 – 9.00 Joukkueenjohtajien kokous 
9.00 – 19.00 Kilpailut 
 
Aikataulu on alustava ja päivittyy ilmoittautumisten mukaan. 
Mahdolliset aikataulumuutokset julkaistaan kisasivuilla http://open.porvoontkd.fi 
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.  

 

ILMOITTAUTUMISET: 
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla osoitteeseen www.tpss.eu 
Ilmoittautumisten määräpäivä on lauantaina 8.10.2022. 
 
 
KILPAILUMAKSUT: 

Sarja Maksu 
Ilvessarjat (yksilö, pari, ryhmät) 39 € 

Harrastajasarjat (yksilö, pari, ryhmät) 39 € 
Rankingsarjat (yksilö, pari, ryhmät) 39 € 

 
Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50 € / henkilö.   
Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia seuroittain.  



Ranking-sarjat: 

Sarja Ikä Sukupuoli 
Kadetit 12-14 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan 
Juniorit 15-17 v. Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan 
Alle 30 18-30 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 
Alle 40 31-40 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 
Alle 50 41-50 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 
Yli 50 +51 v Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

   
Parit alle 17 12-17 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies 
Parit alle 30 18-30 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies 
Parit yli 30 +31 v. Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies 

   
Ryhmät alle 17 12-17 v. Kolme (3) naista tai kolme (3) miestä * 
Ryhmät alle 30 18-30 v. Kolme (3) naista tai kolme (3) miestä * 
Ryhmät yli 30 +31 v. Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä * 

   
Freestyle yksilöt +12 v. Naiset ja miehet omissa sarjoissaan 

 
* Naiset ja miehet samassa sarjassa 
 
Kaikissa sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta 
vuotta kilpailija täyttää kuluvan kalenterivuoden (2022) aikana. 
 

Harrastajasarjat (ei ikärajaa): 

Sarja Vyöarvo Sukupuoli Liikesarjavalikko 
Keltavöiset 8. – 7. kup Naiset ja miehet eri 

sarjoissa 
Taegeuk 1-4 Jang 

Vihreävöiset 6. – 5. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 2-6 Jang 

Sinivöiset 4. – 3. kup Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 4-8 Jang, Koryo 

Puna- ja mustavöiset 2.kup – 2. dan Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taebaek 

Diesel-sarja, 30 v. + 8. kup – 9. dan Naiset ja miehet eri 
sarjoissa 

Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, 
Keumgang, Taebaek 

    
Parisarja, alempivöiset 8. – 5. kup Naiset ja miehet 

samassa sarjassa 
Taegeuk 2-6 Jang 

Parisarja, ylempivöiset 4.kup – 2. dan Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

Taegeuk 5-8 Jang, Koryo 

Ryhmäsarja (3 hengen 
ryhmä) 

8.kup – 2. dan Naiset ja miehet 
samassa sarjassa 

Taegeuk 4-8 Jang, Koryo 

    
Freestyle-harrastajat 

(ei ikärajaa) 
8.kup – 2. dan Naiset ja miehet 

samassa sarjassa 
- 

 



 

Ilves-sarjat (alle 13 v.) 

Sarja Vyöarvo Liikesarjavalikko 
Keltavöiset 8. – 7. kup Taegeuk 1-4 Jang 

Vihreävöiset 6. – 5. kup Taegeuk 2-6 Jang 

Sinivöiset 4. – 3. kup Taegeuk 4-8 Jang, Koryo 

Puna- ja mustavöiset 2.kup – 2. poom Taegeuk 6-8 Jang, Koryo, Keumgang, 
Taebaek 

Parisarja 8. kup – 2. poom Taegeuk 2-6 Jang 

 
Harrastajien pari- ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jos parisarjoissa 
parit ovat eri vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan. 
 
Jos pariin tai ryhmään osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä seurasta, ilmoitetaan heidät 
sähköpostitse tatu.iivanainen@taekwondo.fi . 
 
Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailunjärjestäjä voi tuomarivalvojan luvalla yhdistää harrastaja- ja 
ilves-sarjoja. Jos sarjoja yhdistetään, kilpailijat tekevät aina liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta. 
 
 
ERITYISSÄÄNNÖT: 
Ranking-sarjoissa käydään suoraan finaalikierros, mikäli kilpailijoita on kahdeksan (8) tai vähemmän. 
Mikäli kilpailijoita on yhdeksän (9) tai enemmän, käydään semifinaalikierros, jolta kahdeksan (8) parasta 
kilpailijaa etenee finaaliin. 
Semifinaalikierroksella suoritetaan yksi (1) kyseisen sarjan liikesarjavalikosta arvottu liikesarja. 
Finaalikierroksella suoritetaan kaksi (2) kyseisen sarjan liikesarjavalikosta arvottua liikesarjaa. 
 
ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT: 
Ranking-sarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkaistaan kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 
mennessä Suomen Taekwondoliiton sivustolla. 
Liikesarjavalikot löytyvät WT:n kilpailusääntöjen artiklasta 8. Yli 50-vuotiaiden sarjassa käytetään alle 60-
vuotiaiden valikkoa ja alle 17-vuotiaiden pari- ja ryhmäsarjoissa junioreiden valikkoa. 
Harrastaja- ja ilves-sarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin tauolla. Molemmat liikesarjat saa valita 
vapaasti kyseisen sarjan valikosta. Harrastajasarjoissa toinen liikesarja ei saa olla sama kuin ensimmäisellä 
kierroksella esitetty. Ilves-sarjoissa toinen liikesarja SAA olla sama kuin ensimmäisellä kierroksella esitetty, 
jos se on valikon alin liikesarja. 
 
KILPAILUOIKEUS: 
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä. Ilmoittautumisen suorittavan henkilön tulee 
varmistaa, että urheilijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi sekä taekwondo-
kilpailemisen kattava voimassa oleva vakuutus. 
Järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden vakuutusturvasta. 



 
 

SISÄÄNPÄÄSY: 
Yleisölle vapaa sisäänpääsy. 
Kilpailupaikalla toimii kahvio/buffet (käteismaksu) 
 

LISÄTIETOJA: 

Poomsae kilpailunjohtaja Ari Holmi 
aholmi68@gmail.com 
Gsm 040 505 3355 
 

Poomsae tuomarivalvoja Tarja Wiljanen 
tarja.wiljanen@gmail.com 
Gsm 044 520 6921 
 
 


