
 

TURKU-CUP 

29.3.2020 

KILPAILUKUTSU 

Aika: Sunnuntaina 29.3.2020 klo 10.00, juniorit paikalla klo 

9.00, aikuiset klo 11.00 

Paikka: Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15, 20300 Turku 

 

Lajit 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 18v. täyttävät, 6-3 kyu, sen, un, hen tai/in hokei 

• Naiset: lisenssikaudella vähintään 18 v. täyttävät, 6-3 kyu, jissen 

• Miehet: lisenssikaudella vähintään 18v. 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) 

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 7-11 v. täyttävät, ≥ 7. kyu sen, un, hen tai/in hokei, (tytöt ja pojat)  

(jos sarjassa on paljon kilpailijoita, niin kilpailijat voidaan jakaa 7-9 ja 10-11 vuotiaisiin). 

Taido Trick track -taitorata ikäryhmittäin 

• Taidominit 4-6-vuotiaat  

• D-juniorit 7-9-vuotiaat  

• C-juniorit 10-11-vuotiaat  



 

O-jissen ikäryhmittäin 

• Taidominit 4-6-vuotiaat 

• D-juniorit 7-9-vuotiaat  

• C-juniorit 10-11-vuotiaat 

 

Lisätiedot 
Kilpailija voi osallistua useaan ikä -ja vyöarvorajan sallimaan sarjaan. Kilpailujen järjestäjä ei kuitenkaan voi 

taata, että sarjat käydään eri aikaan. Kilpailujenjärjestäjällä on oikeus yhdistää sarjoja tarvittaessa Suomen 

Taidon kilpailusääntöjen mukaisesti. 

 

Ilmoittautumiset 
Ilmoittautumiset seuroittain viimeistään 19.3.2020 klo 23.59 Kihappin kautta 

https://www.kihapp.com/tournaments/6743-turku-cup-2020. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava 

seura, kilpailijan nimi, syntymäaika, vyöarvo, lajit ja sarjat 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. 

Jälki-ilmoittautumisen maksu on kaksinkertainen.  

 

Kilpailumaksut 
• Miehet, Naiset ja Sonen –sarjat: 30 euroa kilpailija lajeista riippumatta. 

• A, –B ja –C -juniorit: 20€/kilpailija lajeista riippumatta.  

• Trick track-taitorata: 10€/kilpailija. 

Ilmoittautumiset laskutetaan seuroittain ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

 

Peruutukset 
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. 

 

Osallistumisehdot 
• Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja kilpailuissa tapahtuneet taidotapaturmat kattava 

vakuutus. Kilpailija, tai alaikäisen kilpailijan osalta huoltaja, on vastuussa oikean lisenssin ja 

vakuutuksen voimassaolosta.  

• Seuralla, jolla on alaikäisiä kilpailijoita, on oltava huoltaja, jolta löytyy kilpailijoiden vanhempien 

yhteystiedot  

• Kilpailija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän on vuonna 2020 kilpaillut ja johon hän on maksanut 

jäsenmaksunsa.   

 



 

Tulokset 
Kilpailutulokset ja tapahtumavalokuvia sekä videoita julkaistaan Suomen Taidon ja seurojen sivuilla. Kaaviot 

ja tulokset ovat julkisia Kihappissa.  

 

Yhteystiedot

Mika Korhonen, kilpailun johtaja 

E-mail: kor_mi@yahoo.com  

Puh. 0405493139

Ulrika Hovio, laskuasiat 

E-mail: ulrika.hovio@hotmail.com  

Puh. 0400937693

 

  

TERVETULOA KILPAILUIHIN! 
  

  

 


