
 
 

Kutsu Espoo Cup 
 

 

Aika: 15.2.2020 klo 11.00 
Kilpailijat paikalle klo 10:00 (HUOM! Aikuisten kilpailujen alkamisaika tarkentuu 
ilmoittautumisajan umpeuduttua, kun juniorisarjojen osallistujamäärä on tiedossa.) 
 

Paikka: Tapiolan Urheiluhalli, Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo 
 

 

 

KILPAILULAJIT JA SARJAT (lisenssikausi 1.8.2019-31.7.2020):  

 
Ranking-sarjat: 
Naiset: lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, ≥ 2. kyu, in/tai hokei 
Naiset: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, ≥ 2. kyu, jissen 
Miehet: lisenssikaudella vähintään 15 v. täyttävät, ≥ 2. kyu, in/tai hokei 
Miehet: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, ≥ 2. kyu, jissen  
  



Kyu-sarjat: 
Naiset: lisenssikaudella vähintään 15v. täyttävät, 6.–3. kyu, sen, un, hen tai/in hokei  
Naiset: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6.–3. kyu, jissen 
Miehet: lisenssikaudella vähintään 15v. täyttävät, 6.–3. kyu, sen, un, hen tai/in hokei  
Miehet: lisenssikaudella vähintään 18v. täyttävät, 6.–3. kyu, jissen  
 
Sonen-sarjat: 
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, mei-hokei (miehet ja naiset)  
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, sei-hokei (miehet ja naiset)  
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, in/tai hokei (miehet ja naiset)  
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen (miehet) 
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen (naiset) 
(HUOM! Hokei- ja jissen-sarjat voidaan jakaa osallistujamäärän perusteella myös yli 40- ja 
50-vuotiaiden sarjoihin)  
 
Juniorisarjat: 
A-tytöt: lisenssikaudella 15–17 v. täyttävät, ≥ 7. kyu, in/tai hokei 
A-tytöt: lisenssikaudella 15–17 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen 
A-pojat: lisenssikaudella 15–17 v. täyttävät, ≥ 7. kyu, in/tai hokei 
A-pojat: lisenssikaudella 15–17 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen 
 
B-tytöt: lisenssikaudella 12–14 v. täyttävät, ≥ 7. kyu sen, un, hen tai/in hokei 
B-tytöt: lisenssikaudella 12–14 v. täyttävät, ≥ 6. kyu jissen 
B-pojat: lisenssikaudella 12–14 v. täyttävät, ≥ 7. kyu sen, un, hen tai/in hokei 
B-pojat: lisenssikaudella 12–14 v. täyttävät, ≥ 6. kyu jissen 
 
C-juniorit: lisenssikaudella 10–11 v. täyttävät, ≥ 7. kyu sen, un tai/in hokei, (tytöt ja pojat) 
D-juniorit: lisenssikaudella 7–9 v. täyttävät, ≥ 7. kyu sen tai/in hokei, (tytöt ja pojat)  
 
Taido Trick Track -taitorata: 
Lisenssikaudella 4–6-vuotta täyttävät Taidominit 
Lisenssikaudella 7–9- vuotta täyttävät D-juniorit 
Lisenssikaudella 10–11- vuotta täyttävät C-juniorit  
 
O-Jissen: 
Lisenssikaudella 4–6 -vuotta täyttävät Taidominit 
Lisenssikaudella 7–9 -vuotta täyttävät D-juniorit 
Lisenssikaudella 10–11-vuotta täyttävät C-juniorit 
  

Lisätiedot: 
Kilpailija voi osallistua useaan ikä -ja vyöarvorajan sallimaan sarjaan. Kilpailujen järjestäjä ei 
kuitenkaan voi taata, että sarjat käydään eri aikaan. Kilpailujen järjestäjällä on oikeus yhdistää 
sarjoja tarvittaessa Suomen Taidon kilpailusääntöjen mukaisesti.  
 

Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautumiset hoidetaan sähköisen Kihapp-järjestelmän kautta 1.2.2020 klo 23:59 mennessä: 
https://www.kihapp.com/tournaments/6609-espoo-cup-2020/squads/new 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava seuraavat tiedot: 
kilpailijan nimi, syntymävuosi, vyöarvo, seura, sarjat ja lajit sekä seuran sähköpostitiedot 



mahdollisia yhteydenottoja varten. Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti seuroittain siten, että 
seuran kilpailuilmoittautumisista vastaava henkilö ilmoittaa seuran kilpailijat.  
 
Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain sairaanhoitajan- tai 
lääkärintodistusta vastaan. 
 

Kilpailumaksut: 
Miehet, Naiset ja Sonen-sarjat: 30 €/kilpailija lajeista riippumatta. 
A-, B-, C- ja D-juniorit: 20 €/kilpailija lajeista riippumatta 
Taidominit: 10 €/kilpailija lajeista riippumatta 
 
Kilpailumaksut Espoon Taido ry: tilille 1.2.2020 mennessä. Maksut mielellään seuroittain, 
noudatathan oman seurasi maksuohjeita! Seuralle voidaan kirjoittaa lasku erikseen pyydettäessä 
(kts. yhteyshenkilöt). 
 
Maksun saaja: Espoon Taido ry 
Tilinumero: Nordea FI09 1432 3000 2047 68 
Viite: 20200 
 
Jälki-ilmoittautumiset ja peruutukset: Jälki-ilmoittautuneiden maksu on kaksinkertainen ja 
jälki-ilmoittautuminen mahdollista 8.2.2020 asti. Tämän jälkeen sarjat arvotaan.  
 
Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsussa 
ilmoitetulle yhteyshenkilölle välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan osallistumisensa.  
 
Kisapäivänä ja sitä edeltävänä päivänä ilmoitus ainoastaan soittamalla tai tekstiviestillä. 
Ilmoituksen on tultava vähintään 2 tuntia ennen kilpailujen alkamista. Jos ilmoitus on tullut ajoissa 
ja kilpailija toimittaa sairaanhoitajan- tai lääkärintodistuksen, kilpailumaksu palautetaan. Muussa 
tapauksessa kilpailujen järjestäjä pidättää koko osallistumismaksun. Kilpailusarjoja ei arvota 
uudestaan kilpailupäivänä tulleiden peruutusten takia. Peruuttaneen henkilön vastustajalle 
merkitään luovutusvoitto kilpailukaaviossa. 
  
Lisenssi ja passi: Voimassa oleva kilpailulisenssi ja taidopassi, 7.kyu-vyöarvoilta ei edellytetä 
taidopassia. Alle 18-vuotiailla on oltava mukana henkilö, jolla on kilpailijan huoltajan yhteystiedot. 
Kilpailija on itse vastuussa oikean lisenssin ja vakuutuksen voimassaolosta.  

 

Yhteyshenkilöt: 
Hanna-Maria Hagberg (peruutukset ja muut käytännön asiat), hanna.hagberg@espoontaido.org 
puh. 050 544 1500 

Miikka Tiainen (maksut ja laskutus), miikka.tiainen@espoontaido.org puh. 044 263 2908  

Muuta: Kilpailuissa otettuja kuvia sekä livekuvaa julkaistaan Suomen Taidon sekä seurojen eri 
kanavissa, kuten www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Tulokset julkaistaan osoitteessa www.taido.fi. Kaaviot ja tulokset julkaistaan myös 
Kihapp-järjestelmässä ja somessa. 

 

Tervetuloa! 

mailto:annemyyry@hotmail.com

