


Hyvät Suomen ITF Taekwon-Do ry:n jäsenet

Suomen ITF Taekwon-Do ry ja Tampereen Taekwon-Do seura järjestävät ensimmäisen
Suomessa järjestettävän kansainvälisen tuomarikoulutuksen, Qualifying International
Umpire Course, Varalassa 25.-26.2.2023.

Koulutuksesta vastaavat ITF:n tuomarikomitean puheenjohtaja mestari Abelardo
Benzaquén Argentiinasta sekä ITF:n tuomarikomitean jäsenet suurmestari Gordon
Wallace Skotlannista ja mestari Kurt Ottesen Kanadasta. Heidän lisäkseen paikalle
saapuu ITF:n teknisen komitean jäsen suurmestari Ung Kim Lan

ITF järjestää kansainvälisiä tuomarikoulutuksia (IUC) säännöllisesti ympäri maailmaa,
erityisesti ennen kansainvälisiä isoja kilpailuja, kuten World Cup ja
maailmanmestaruuskilpailut, varmistaakseen, että kaikki toimitsijat ovat ajan tasalla
säännöistä, määräyksistä ja uusimmista teknisistä näkökohdista.

Tämä kansainvälinen tuomarikoulutus järjestetään puoli vuotta ennen 2023
maailmanmestaruuskilpailuja, jotka järjestetään Tampereella syyskuussa. IUC on pakollinen
tuomareille, jotka haluavat tuomaroida MM-kilpailuissa. IUC:lle osallistujat voivat myöskin
hakea A- (4. Dan ja ylemmät vyöt) ja/tai B-tuomarin sertifikaattia (2.Dan ja ylemmät vyöt).
Koulutus on avoin kaikille ITF:n jäsenille, joilla on vähintään 1.Dan vyöarvo. Osallistujat
saavat myös osallistumistodistuksen.

Meillä on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan
kanssamme.

Järjestelytoimikunnan puolesta,

Tanja Hammare
Puheenjohtaja
Suomen ITF Taekwon-Do ry

Lasse Kuusisto
Järjestäjä
Tampereen Taekwon-Do seura



Tapahtumapaikka
Koulutus järjestetään Varalan urheiluopistolla, joka on jo monille tuttu paikka kansallisista
leireistä ja muista tapahtumista.

Varalan urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 Tampere
Finland
https://varala.fi/

https://goo.gl/maps/cMYY1GFXdX8VBmEv9
https://varala.fi/


Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään seuroittain TKDMAN-ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Koulutukseen on varattu rajallinen määrä paikkoja ja odotamme myös huomattavaa määrää
osallistujia ulkomailta, sillä tämä koulutus on ainoa laatuaan Euroopassa ennen vuoden
2023 MM-kilpailuita.  Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20. tammikuuta 2023.

SITF hoitaa jäsentensä ilmoittamisen ITF Online -järjestelmään.

Maksut
Koulutusmaksu koostuu järjestelymaksusta ja ITF:lle maksettavasta koulutusmaksusta:

Vyöarvo koulutusmaksu ilmoittautumismaksu yhteensä

1.–6.Dan 75 € 60 € 135 €

7.–8.Dan 40 € 60 € 100 €

9.Dan 0 € 60 € 60 €

Maksut laskutetaan seuroilta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja lasku sisältää
kustannusten erittelyn.



Majoitus
Majoitusvaihtoehtoina on Varalan urheiluopisto, joka on hieman halvempi vaihtoehto, ja
Scandic Rosendahl, joka sijaitsee kävelymatkan päässä Varalasta.

Majoituksen voi varata perjantain ja sunnuntain väliseksi ajaksi (tai la-su), mutta jos tarvitset
pidemmän majoituksen, suosittelemme Scandic Rosendahlia, jossa pidempi majoittuminen
on mahdollista.

Majoituksen varataan ilmoittautumisen yhteydessä TKDMANin kautta.

Majoitus Hinta per hlö per yö Saatavilla

Varala, yhden hengen huone 85 € 24.-26.2.

Varala, kahden hengen huone 58 € 24.-26.2.

Scandic Rosendahl, yhden hengen huone 95 € 24.-26.2.*

Scandic Rosendahl, kahden hengen huone 65 € 24.-26.2.*

*) mikäli tarvitset lisäöitä, ota meihin yhteyttä sähköpostilla iuc2023@taekwon-do.fi.

Varalan urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 Tampere
Finland

Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13
33230 Tampere
Finland

mailto:iuc2023@taekwon-do.fi


Ateriat
Mikäli varaat majoituksen, aamiainen kuuluu automaattisesti hintaan.
Lounas on tarjolla molempina päivinä (lauantaina ja sunnuntain) Varalan ravintolassa Säde.

Lauantai-iltana ravintola Säteessä järjestetään juhlaillallinen klo 19.30 alkaen. Mikäli et
kuitenkaan halua osallistua juhlaillalliselle voit varata päivällisen klo 18.15 alkaen.
Päivällinen on tarjolla Cafe Annassa, mikä sijaitsee Varalan päärakennuksen 1. kerroksessa.

Lounaan, päivällisen ja juhlaillallisen voi varata vaikka et majoitu Varalassa tai Scandic
Rosendahlissa.

Ateriat Hinta per ateria Päivämäärät

Lounas 15 € 25.2. ja 26.2.

Päivällinen 12 € 25.2. klo 18.15

Juhlaillallinen 35 € 25.2. klo 19.30

Ilmoitathan erityisruokavalioista viimeistään 20.1.2023 sähköpostilla osoitteeseen
iuc2023@taekwon-do.fi



Tärkeät päivämäärät ja aikataulu
Perjantai, 20.1.2023

Viimeinen ilmoittautumispäivä TKDMANissa

Perjantai, 24.2.2023

19.00 – 20.30 Ilmoittautuminen Varalassa

Lauantai, 25.2.2023

8.15 – 8.50 Ilmoittautuminen Varalassa

9.00 – 13.00 Tapahtuman virallinen avaus ja koulutuksen 1. osa

13.00 – 14.00 Lounas

14.00 – 18.15 Koulutus, 2. osa

18.15  tai Päivällinen (niille, jotka eivät osallistu juhlaillalliselle)

19.30 Juhlaillallinen

Sunnuntai, 26.2.2023

9.00 – 13.15 Koulutus, 3. osa ja tapahtuman päätösseremonia

13.30 – 14.30pm Lounas

Koulutuksen aikana pidetään taukoja.

Pukukoodi: virallinen ITF:n Do-Bok ja tämän lisäksi osallistujat voivat pukeutua verkkatakkiin
ja käyttää sisäpelikenkiä.



Lisätiedot
Mikäli sinulla on kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla. Vastaamme mielellämme
kaikkiin kysymyksiinne.

Lisätietoja löydät www-sivuilta www.itf2023.fi/iuc ja Facebookista.

Sähköposti
iuc2023@taekwon-do.fi

Internet
www.itf2023.fi/iuc

Facebook tapahtuma
https://fb.me/e/5UlyLxqMp

http://www.itf2023.fi/iuc
https://fb.me/e/5UlyLxqMp
mailto:iuc2023@taekwon-do.fi
http://www.itf2023.fi/iuc
https://fb.me/e/5UlyLxqMp

