
KOMUNIKAT WSTĘPNY
(dotyczy wyłącznie ekip z Polski)

Data: 26-28.10.2012.

Miejsce: Hala Solne Miasto, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka.

Organizacja:
Tae Kwon-Do International
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
Krakowskie Centrum Taekwon-do

Opłaty startowe:
100 PLN za pierwszą konkurencję 
20 PLN za każdą kolejną konkurencję.
dla klubów członkowskich PUT 100 PLN bez względu na liczbę konkurencji

Nagrody: 
- 519 medali w 135 konkurencjach
- medale specjalnie odlewane na tę imprezę
- w konkurencjach testów siły medale za 1. miejsce.
- w konkurencjach układów formalnych medale za 1., 2. oraz 3. miejsce
- w konkurencjach walk medale za 1., 2., oraz dwa medale za 3. miejsce. 
- dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących.

Program zawodów:
piątek 14:00-20:00 – rejestracja
sobota 09:00-18:00 – konkurencje dzieci, młodzików i kadetów
niedziela 09:00-18:00 – konkurencje juniorów, seniorów i weteranów.

Ubezpieczenie: ubezpieczenie NNW dla zawodników – zapewniają kluby we własnym 
zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.

Opieka medyczna zawodów: zapewnia organizator.

Sędziowie: Oczekujemy pełnej mobilizacji, zwłaszcza klubów ZS PUT. Każdy sędzia otrzymuje 



zakwaterowanie w motelu na 2 noce oraz pełne wyżywienie.

Trenerzy: 1 trener na każdą rozpoczętą 15 zawodników otrzymuje identyfikator 
upoważniający do przebywania na arenie i sekundowania zawodnikom.

Bilety:
40 PLN za 1 dzień,
60 PLN za 2 dni.
Liczba biletów jest ograniczona, stąd prosimy o wcześniejsze rezerwowanie biletów 
mikolaj.kotowicz@o2.pl.

Termin zgłoszeń:
15.10.2012 za pomocą programu zgłoszeniowego – link udostępniny zostanie na stronie 
Mistrzostw www.tkd2012.pl.

Konkurencje:

Układy formalne: wyłącznie układy ITF; rywalizacja systemem punktowym – zawodnik 
prezentuje 1 układ, który jest wymagany na dowolny stopień z tych, które obejmuje kategoria.

Układy formalne do muzyki: dowolny układ formalny bez broni, w tym również własny 
wykonany do muzyki. Czas trwania układu to maksymalnie 2 minuty.

Techniki szybkościowe: kopnięcie dollyo chagi wykonane na tarczę umieszczoną na wysokości 
pasa kopiącego. Po każdym kopnięciu noga musi dotknąć podłoża. Dla dzieci czas wynosi 10 
sekund na każdą nogę, dla młodzików czas wynosi 15 sekund na każdą nogę.

Walki soft-stick: walki przy użyciu gąbkowych kijów o długości ok. 75 cm, rozgrywany z 
zasadami semi-contact. Polem punktowanym jest całe ciało z wyjątkiem rąk, przy czym 
trafienie w głowę punktowane jest za 2 punkty, a inną część ciała za 1 punkt. Każde dwa 
ostrzeżenia to punkt dla przeciwnika; brak limitu ostrzeżeń. Przewaga 10 pełnych punktów 
oznacza koniec walki.

Walki semi-contact: walki typu przerywanego, po każdym celnym trafieniu lub faulu sędzia 
przerywa walkę, aby przyznać punkt lub ostrzeżenie. Trafienie ręką za 1 punkt, nogą w tułów 
za 2 punkty i nogą w głowę za 3 punkty. Każde dwa ostrzeżenia to punkt dla przeciwnika; brak 
limitu ostrzeżeń. Przewaga 10 pełnych punktów oznacza koniec walki.

Walki light-contact: walki w systemie ciągłym, przerywane wyłącznie w przypadku faulu lub 
kontuzji zawodnika. Trafienie ręką za 1 punkt, nogą w tułów za 2 punkty i nogą w głowę za 3 
punkty. Każde dwa ostrzeżenia to punkt dla przeciwnika.

Walki drużynowe: walki w systemie light-contact, wyłącznie czarne pasy, wyłącznie drużyny 
narodowe (maksymalnie 2 drużyny z każdego państwa). U kobiet 3 zawodniczki muszą 
reprezentować 3 różne kategorie wagowe, u mężczyzn 5 zawodników musi reprezentować 5 
różnych kategorii wagowych. Zawodniczka lub zawodnik może reprezentować kategorię 
wagową wyższą niż ta, do której został zakwalifikowany.

Testy siły: konkurencja polega na rozbiciu jak największej liczby plastikowych desek 
umieszczonych na statywie za pomocą określonej techniki. Każdy zawodnik ma 2 próby, które 
może wykonać dowolną ręką lub nogą. W przypadku równej liczby złamanych desek wobec 
braku możliwości wyłonienia zwycięzcy wygrywa zawodniczka lub zawodnik o najniższej masie 
ciała.

Kategorie wiekowe (wg daty urodzenia) i podział konkurencji:

DZIECI 6-7-8 LAT

Układy formalne Dziewczęta i chłopcy 10-9 cup
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(podział wg stopnia) 8-7 cup

6 cup i pow.

Techniki szybkościowe 
dollyo chagi
(podział wg wzrostu).
Czas próby: 10s. każda noga.

Dziewczęta i chłopcy -115 cm

-125 cm

+125 cm

Walki soft-stick
(podział wg wzrostu).
Czas walki: 1 runda 1min.30s. 
dogrywka 45 s.

Dziewczęta i chłopcy -115 cm

-125 cm

+125 cm

MŁODZICY 9-10-11 LAT

Układy formalne
(podział wg stopnia)

Dziewczęta i chłopcy 10-9 cup

8-7 cup

6 cup i pow.

Techniki szybkościowe 
dollyo chagi
(podział wg wzrostu).
Czas próby: 15s. każda noga.

Dziewczęta -130 cm

-140 cm

-150 cm

+150 cm

Chłopcy -130 cm

-140 cm

-150 cm

+150 cm

Walki semi-contact
(podział wg wzrostu).
Czas walki: 1 runda 1min.30s. 
dogrywka 45 s.

Dziewczęta -130 cm

-140 cm

-150 cm

+150 cm

Chłopcy -130 cm

-140 cm

-150 cm

+150 cm

KADECI 12-13-14 LAT

Układy formalne
(podział wg stopnia)

Dziewczęta i chłopcy 10-7 cup

6-3 cup

2 cup i powyżej

Walki semi-contact
(podział wg wagi)
Czas walki: 2 rundy 1min.30s i 
30s. Przerwy. dogrywka 45 s.

Dziewczęta -43 kg

-49 kg

-55 kg

+55 kg

Chłopcy -40 kg

-46 kg

-52 kg

-58 kg

-64 kg



+64 kg

Walki light-contact
(podział wg wagi).
Czas walki: 2 rundy 1min.30s i 
30s. Przerwy. dogrywka 45 s.

Dziewczęta -43 kg

-49 kg

-55 kg

+55 kg

Chłopcy -40 kg

-46 kg

-52 kg

-58 kg

-64 kg

+64 kg

JUNIORZY 15-16-17 LAT

Układy formalne
(podział wg stopnia)

Dziewczęta 8-5 cup

4-1 cup

1 dan i powyżej

Chłopcy 8-5 cup

4-1 cup

1 dan i powyżej

Walki semi-contact
(podział wg wagi).
Czas walki: 2 rundy 1min.30s i 
30s. Przerwy. dogrywka 45 s.

Dziewczęta -49 kg

-55 kg

-61 kg

+61 kg

Chłopcy -52 kg

-58 kg

-64 kg

-70 kg

-76 kg

+76 kg

Walki light-contact
(podział wg wagi).
Czas walki: 2 rundy 1min.30s i 
30s. Przerwy. dogrywka 45 s.

Dziewczęta -49 kg

-55 kg

-61 kg

+61 kg

Chłopcy -52 kg

-58 kg

-64 kg

-70 kg

-76 kg

+76 kg

SENIORZY 18 LAT I POWYŻEJ

Układy formalne
(podział wg stopnia)

Kobiety 8-5 cup

4-1 cup



1 dan i powyżej

Mężczyźni 8-5 cup

4-1 cup

1 dan i powyżej

Układy muzyczne (bez 
podziału)

Kobiety i mężczyźni wszystkie stopnie

Walki semi-contact
(podział wg wagi)
Czas walki kolorowe pasy: 2 
rundy 1min.30s i 30s. Przerwy. 
dogrywka 45s.
Czas czarne pasy walki: 2 rundy 
2min. i 1min. Przerwy. dogrywka 
1min.

Kobiety 
(kolorowe pasy)

-55 kg

-61 kg

-67 kg

+67 kg

Kobiety
(czarne pasy)

-55 kg

-61 kg

-67 kg

+67 kg

Mężczyźni
(kolorowe pasy)

-58 kg

-64 kg

-70 kg

-76 kg

-82 kg

+82 kg

Mężczyźni
(czarne pasy)

-58 kg

-64 kg

-70 kg

-76 kg

-82 kg

+82 kg

Walki light-contact
(podział wg wagi)
Czas walki kolorowe pasy: 2 
rundy 1min.30s i 30s. Przerwy. 
dogrywka 45s.
Czas czarne pasy walki: 2 rundy 
2min. i 1min. Przerwy. 
Dogrywka 1min..

Kobiety 
(kolorowe pasy)

-55 kg

-61 kg

-67 kg

+67 kg

Kobiety
(czarne pasy)

-55 kg

-61 kg

-67 kg

+67 kg

Mężczyźni
(kolorowe pasy)

-58 kg

-64 kg

-70 kg

-76 kg

-82 kg

+82 kg

Mężczyźni -58 kg



(czarne pasy) -64 kg

-70 kg

-76 kg

-82 kg

+82 kg

Testy siły (bez podziału) Kobiety
(czarne pasy)

Sonkal yop taerigi

Ap palkup taerigi

Yop chagi

Bandae dollyo chagi

Mężczyźni
(czarne pasy)

Ap joomuk jirugi

Sonkal dung taerigi

Yop chagi

Bandae dollyo chagi

Walki light-contact
(drużynowy narodowe)
Czas walki każda para: 2 rundy 
2min. i 1min. przerwy.

Kobiety - 3 osoby 
(czarne pasy)

-61 kg, -67 kg, +67 kg

Mężczyźni - 5 osób 
(czarne pasy)

-64 kg, -70 kg, -76 kg, -82 
kg, +82 kg

WETERANI (MEŻCZYŹNI UKOŃCZONE 40 LAT, KOBIETY 35 LAT) 

Walki semi-contact.
Czas walki: 2 rundy 1min.30s i 
30s. Przerwy. dogrywka 45s.

Kobiety -61 kg

+61 kg

Mężczyźni -76 kg

+76 kg

Warunki uczestnictwa:
- dobok (zawodnicy w koszulkach, mundurkach, hakamach itp. nie będą dopuszczani do 
startu),
- zgłoszenia zawodników na obowiązujących kartach zgłoszeń lub na formularzu internetowym,
- opłacenie startowego oraz licencji PUT na 2012 rok,
- ważne badania lekarskie w książeczce sztywnej sportowca dla osób, które nie ukończyły 23. r. 
ż. lub oświadczenie o stanie zdrowia od osób, które ukończyły 23. r. ż.
- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich.
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd.
- juniorzy i seniorzy min. 8. cup dla wszystkich konkurencji.

Noclegi:
Wieliczka – hostele od 45 zł/osobodzień
Wieliczka – hotele od 80 zł/osobodzień ze śniadaniem
Kraków (ok. 6-8 km od hali zawodów) – schroniska od 30 zł/osobodzień
Kraków (ok. 10 km od hali, ok. 1 km od centrum) – hotele od 80 zł/osobodzień ze śniadaniem.
Rezerwacje we własnym zakresie lub mailowo: aleksandra.polanska@kct.pl.

Wyżywienie:
Na miejscu będzie czynne 2 bary obsługiwane przez firmę cateringową.

Patronat honorowy:

 Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki,
 Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

mailto:aleksandra.polanska@kct.pl


Zawody współfinansowane ze środków:

 Województwa Małopolskiego,
 Gminy Wieliczka,
 Powiatu Wielickiego.

Komitet organizacyjny:
Zbigniew Pawlak pawlak@put.org.pl
Łukasz Rewieński rewienski@put.org.pl
Mikołaj Kotowicz kotowicz@put.org.pl

Oficjalna strona zawodów:

www.tkd2012.pl
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