
Mistrzostwa Świata Taekwondo Anglia 2013

Informacje dla sędziów i zawodników:



PIĄTEK (  08:30)  

Wszystkie układy muzyczne (Dorośli juniorzy czarne pasy)

Wszystkie czarne pasy układy WTF Style ( dorośli Mężczyźni i Kobiety)

Dorośli czarne pasy  walki WTF ( Mężczyzna i Kobieta)

Dorośli czarne pasy walki semi-contact ( mężczyźni i kobiety)

Dorośli czarne pasy walki drużynowe tag team ( mężczyźni i kobiety) 

Weterani Czarne pasy walki semi-contact ( mężczyźni i kobiety)

Weterani czarne pasy układy formalne   ( mężczyźni i kobiety)

Sobota (8.30)

Ceremonia otwarcia mistrzostw oraz pokazy.

Juniorzy układy formalne czarne pasy i kolorowe pasy dziewczęta oraz chłopcy ITF oraz WTF

Dorośli układy formalne  czarne i kolorowe pasy (mężczyźni oraz kobiety )

Dorośli układy formalne kolorowe pasy mężczyźni oraz kobiety WFT i ITF

Walki juniorów czarne i kolorowe pasy ( chłopcy i dziewczęta)

Walki dorosłych kolorowe pasy ( mężczyźni i kobiety)

Walki drużynowe dorośli Tag team  kolorowe pasy ( mężczyźni i kobiety)

Walki drużynowe Tag team juniorzy czarne oraz kolorowe pasy ( dziewczęta i chłopcy)

Niedziela ( 8.30) 

Dorośli czarne pasy układy formalne ( ITF mężczyźni i kobiety)

Walki dorosłych czarne pasy ( ITF forma ciągła kobiety i mężczyźni)

Rozbicia ( kobiety i mężczyźni tylko czarne pasy)

Między narodowa konkurencja  ( kobiety i mężczyźni tylko czarne pasy)



Ważenie zawodników 

Warzenie będzie się odbywać przez cały dzień, 
w czwartek 11 lipca w Britannia Hotel, Fairfax Street, Coventry. CV1 5RP.

Należy pamiętać, będzie to również możliwe  w piątek 12 lipca na miejscu turnieju w Arena 
Skydome.

Dla sędziów 
Na stornie www.tagb.biz jest do pobrania druk w formacie PDF który należy wypełnić wraz 
ze zdjęciem z paszportu  w którym to ochotnicy spełniający wymogi określają w które dni 
będą sędziować. (  Poniżej bezpośredni link)    
http://www.worlds.tkdi.biz/e107_docs/pdf/forms/officials_13.pdf

Opłaty
Dorośli - £ 20 za udział w jednej konkurencji/kategorii
Juniorzy  - £ 20 za udział w jednej konkurencji/kategorii  £ 30 za udział w dwóch  
konkurencjach /kategoriach 
Konkurencja drużynowa - £ 30 za zespół

Czas walk
Wszystkie międzynarodowe czarne pasy będą walczyć  na 2 x 2 minuty
Wszystkie kolorowe  pasy będą walczyć 1 x 2 minuty 
Juniorzy czarne pasy 1 x 2 minuty. 
Półfinałowe i finałowe, 2 x 2 minut.
Walki weteranów 1 x 2  minuty, półfinałowe i finałowe 2 x 2 minuty.

Sprzęt obowiązkowy oraz sprzęt dodatkowy

Środki bezpieczeństwa oraz odzież ochronna

a) Wszyscy zawodnicy muszą nosić następujące wyposażenie:
1 Osłona ochronna pachwiny zatwierdzonego typu (mężczyźni)
2 Rękawice  i ochraniacze na piszczele, wyposażenie ochronne zatwierdzonego typu.
3. Kask zatwierdzonego typu
4. Szczeka zatwierdzonego typu

b) Wyposażenie opcjonalne
1 Ochraniacze piersi. (kobiety)
2 Ochraniacze pachwiny (kobiety)

Zasady przyznawania punktów - zwycięstwa 

http://www.worlds.tkdi.biz/e107_docs/pdf/forms/officials_13.pdf


Czterech sędziów narożnych przyznaje punkty, za pomocą ręcznych urządzeń rejestrujących 
(Klikery). Po zakończeniu walki, sędzia matowy zwraca się komendą  show, w którym to 
czasie sędziowie narożni podnoszą ta rękę (kliker) z najwyższym wynikiem , w przypadku 
remisu, sędziowie podnoszą obie ręce.
Zwycięstwo może być przyznane, jeżeli 3 lub więcej z 5 sędziów wskazuje na zawodnika z 
największa ilością punktów.

Jeżeli okaże się, że zawodnik jest całkowicie zdominowany przeciwnika, sędzia może, po 
konsultacji z sędziami narożnych, zatrzymać walkę i przyznać zwycięstwo .Wynik jest 
ogłoszony jako "zwycięstwo, niedopasowanie".

Pole trafień

a) pełny obszar głowy i szyi.
b) obszar od szyi do dolnej części brzucha w pionie i od linii  pachy pionowo w dół do pasa z 
każdej strony (tylko powierzchnia czołowa, wyłączając plecy )

Walki drużynowe

Zespoły międzynarodowe czarne pasy (tylko drużyny narodowe)
Czas trwania każdego walki wynosi 2 x 2 minuty zasady obowiązują na sparring 
indywidualnym w kategorii walk ciągłych (ITF).

ZASADY sparingu Tag Team

Drużyny będą składać się z 3 osobowego  zespołu; walki  będą przez 4 minuty. Za każdym 
razem kiedy walka zostanie zatrzymana będzie można zmienić się z innym zawodnikiem. 
Wszystkie walki będą w Semi-contact

Walki weteranów w formule semi-contact

Zasady zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet są takie same, gdzie walka jest zatrzymywana i 
wynik odnotowany po każdym czystym trafieniu przeciwnika.

Zasady przyznawania punktów

3 punkty za technikę nożna na głowę.
2 punkty za technikę nożna w tułów. 
1 punkt za technikę ręczną na głowę i tułów . 

Medale 

Będą 2 brązowe medale we wszystkich konkurencjach sparingowych, również w 
konkurencjach  zespołowych.



W układach formalnych będzie tylko 1 brązowy medal, , i będzie tylko 1 brąz w układach 
muzycznych.

W konkurencji rozbijania desek będzie  tylko złoty medal.


