
TURUN TUPLA 2018 
Turku cup I ja Turku cup II    
 
Kilpailukutsu 
 
 
Aika:  Turku cup I: Lauantai 3.2.2018  

Juniorit: alkaen klo 11.00, kilpailijat paikalle klo 10.00.  
Aikuiset: alkaen arviolta noin klo 13, kilpailijat paikalle arviolta klo 12 
(Huom! Aikuisten kilpailujen alkamisaika tarkentuu ilmoittautumisajan 
umpeuduttua, kun junioreiden osallistujamäärä on tiedossa) 

  
 Turku cup II: Lauantai 3.3.2018  

Juniorit: alkaen klo 11.00, kilpailijat paikalle klo 10.00.  
Aikuiset: alkaen arviolta noin klo 13, kilpailijat paikalle arviolta klo 12 
(Huom! Aikuisten kilpailujen alkamisaika tarkentuu ilmoittautumisajan 
umpeuduttua, kun junioreiden osallistujamäärä on tiedossa) 

 
Paikka:  Alfan liikuntahalli, kamppailulajit, Raunistulantie 15, 20300 Turku 
 
 
Henkilökohtaiset lajit ja sarjat (lisenssikausi 1.8.2017-31.7.2018): 
 
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) 
(Huom! hokeisarjat voidaan jakaa osallistujamäärän perusteella myös yli 40- ja 50-vuotiaiden 
sarjoihin) 
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen (miehet) 
Sonen: lisenssikaudella vähintään 30 v. täyttävät, ≥ 6. kyu, jissen (naiset) 
(Huom! jissensarjat 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: 
4-6 vuotiaat Taidominit 
7-9 vuotiaat D-juniorit 
10-11 vuotiaat C-juniorit 
 
O-Jissen: 
4-6 vuotiaat Taidominit 
7-9 vuotiaat D-juniorit 
10-11 vuotiaat C-juniorit 
 
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 hoidetaan sähköisen Kihapp -järjestelmän kautta  
Turku cup I: 19.1.2018 mennessä. 
https://www.kihapp.com/tournaments/3319-turku-cup-i-2018 
Turku cup II: 16.2.2018 mennessä. 
https://www.kihapp.com/tournaments/3318-turku-cup-ii-2018 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava seuraavat tiedot: kilpailijan nimi, syntymävuosi, 
(sähköposti), vyöarvo, seura, sarjat ja lajit sekä seuran sähköpostitiedot laskutusta varten. 
Ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti seuroittain siten, että seuran kilpailuilmoittautumisista 
vastaava käy ilmoittamassa seuran kilpailijat. 
Ilmoittautumiset ovat sitovia ja kilpailumaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. 
 
Kilpailumaksu: 
Miehet, Naiset ja Sonen –sarjat: 30 €/kilpailija lajeista riippumatta. 
Mikäli kilpailija osallistuu Turun tuplaan eli molempiin Turussa pidettäviin cup-kilpailuihin, hinta on 
25 €/kilpailija (Tämä hyvitetään Turku cup II:n laskutuksessa) 
A, –B, –C ja –D-juniorit: 15 €/kilpailija lajeista riippumatta.  
Taidominit: 10€/kilpailija.  
Ilmoittautumiset laskutetaan seuroittain ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 
 
Peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset: 
Jälki-ilmoittautuneiden maksu on kaksinkertainen. Kilpailijan on ilmoitettava peruutuksesta 
soittamalla kutsussa ilmoitetulle yhteyshenkilölle välittömästi, kun tietää joutuvansa peruuttamaan 
osallistumisensa. 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. 



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. Kilpaiija on itse vastuussa oikean lisenssin ja vakuutuksen voimassaolosta. 
 
Yhteyshenkilö: 
Suvi Lindroos, 040-7346 816 
suvi.j.lindroos@gmail.com 
 
Pääsymaksu: 
Katsojilta peritään 2e pääsymaksu, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.  
 
Muuta: 
Kamppailusalilla on kulkuportti, joten edestakainen kulkeminen voi olla haastavaa. 
 
Kilpailuiden aikana kamppailusalilla on buffettipöytä, josta saa ostaa pientä suolaista ja makeaa 
syötävää sekä kahvia, teetä ja virvokkeita. 
 
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 Kihappissa ja somessa. 
 
Tervetuloa! 
 
 

http://www.taido.fi/

