
                  XXI MIĘDZYNARODOWE 

MISTRZOSTWA POLSKI 

W TAEKWONDO PUT 

 

 

 
NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT 
 
ORGANIZATORZY: Klub Sportowy „Orient”, Związek Sportowy „Polska Unia Taekwondo”, 
Urząd Miasta Częstochowy 
 
TERMIN: 15-16.03.2014r. 
 
MIEJSCE: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, Częstochowa 
 
REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE: w miejscu zawodów- Hala Sportowa Częstochowa,  
ul. Żużlowa 4, Częstochowa 
 
OPŁATA STARTOWA: 70zł, niezależnie od ilości konkurencji i kategorii wiekowej 
 
LICZBA ZGŁASZANYCH ZAWODNIKÓW: nieograniczona, wiążąca 
 
KONKURENCJE: 

Dzieci (2008r.-2005r.) - techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy formalne 

tradycyjne i dowolne, konkurencja sprawnościowa- soft-stick. 

Dzieci nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie 

rodziców. Wzór – do pobrania w dziale oświadczenia do pobrania na stronie internetowej 

zawodów. 

Młodzicy (2004r.-2002r.) - techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy formalne 

tradycyjne i dowolne, walki semi-contact. 

Kadeci (2001r.-1999r.) - walki semi-contact i light-contact, techniki specjalne, układy 

formalne tradycyjne i dowolne. 

Juniorzy (1998r.-1996r.) - walki semi-contact i light-contact, techniki specjalne, 

układy formalne tradycyjne i dowolne. 

Seniorzy (1995r. i starsi) - walki semi-contact i light-contact, techniki specjalne, 

układy formalne tradycyjne i dowolne. 

UWAGA! W walkach w formule ciągłej startują tylko zawodnicy posiadający minimum  

6 cup. 

 

 

 

http://www.mptkd2013.pl/oswiadczenia-do-pobrania/
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KONKURENCJE DODATKOWE, POZA RANKINGIEM 

1. Dzieci (2010r. i 2009r) - rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje 

ogólnosprawnościowe: soft-stick, tempówki apchaolligi, tor przeszkód).Dzieci nie 

będą startować bezpośrednio w Mistrzostwach Polski, a jedynie w grach  

i zabawach rozegranych podczas Mistrzostw Polski.Każde dziecko otrzyma dyplom 

oraz upominek. Zwycięzcy dodatkowo – medale. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 

na podstawie wyników ze wszystkich trzech konkurencji. Dokonana 

będzie jedna dekoracja medalowa.Najmłodsze dzieci nie muszą posiadać 

badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie rodziców. Wzór – do 

pobrania w dziale oświadczenia do pobrania na stronie internetowej zawodów. 

Dzieci startują w dobokach lub strojach klubowych.Koszt udziału w konkurencji 

gier i zabaw podczas Mistrzostw Polski to 50 zł. 

2. Weterani (ukończone 35 lat oraz brak udziału w zawodach w charakterze 

zawodnika od min. 2 lat) - walki w formule semi- contact (bez podziału na 

kategorie) rozegrane podczas zawodów, nie będą wliczały się do rankingu 

zawodów. 

3. Trenerzy, instruktorzy, osoby nie będące zawodnikami od minimum  

2 lat – konkurencja układów formalnych tradycyjnych; Konkurencja układów 

formalnych tradycyjnych odbędzie się bez podziału na kategorie. W konkurencji 

tej nie ma limitu wiekowego. Konkurencja rozgrywana jest poza rankingiem  

4. UKŁADY DRUŻYNOWE – konkurencja układów drużynowych synchronicznych dla 

drużyn junior/senior (dopuszczane są zarówno drużyny tylko juniorskie/tylko 

seniorskie jak i drużyny mieszane, juniorsko-seniorskie). Konkurencja rozegrana 

będzie bez podziału na stopnie. 

Zgłoszenia do wszystkich konkurencji dodatkowych prosimy kierować mailowo na adres: 
jafia@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do 9.03.2014r. 
 
 
KATEGORIE: 
 
SEMI-CONTACT (podział wzrostowy) 

 

a) młodziczki -140 cm, -150 cm, +150 cm 

młodzicy -135 cm, -145 cm, -150 cm, -155 cm, +155 cm 

b) kadetki – 155 cm, – 165 cm, + 165 cm 

kadeci – 150 cm, – 160 cm, – 170 cm, + 170 cm 

c) juniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm 

juniorzy – 165 cm, – 175 cm, – 185 cm, + 185 cm 

http://www.mptkd2013.pl/oswiadczenia-do-pobrania/
mailto:jafia@poczta.fm
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d) seniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm 

seniorzy -175 cm, -180 -185cm, +185 cm 

 

LIGHT-CONTACT (podział wagowy) 

a) kadetki – 43 kg, – 50 kg, – 57 kg, + 57 kg 

kadeci – 42 kg, – 48 kg, – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, + 66 kg 

b) juniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg 

juniorzy – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, + 78 kg 

c) seniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg 

seniorzy – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, – 84 kg, + 84 kg. 

 

 
NAGRODY: dyplomy, medale, puchary 
 
UBEZPIECZENIE: ubezpieczenie NNW dla zawodników- zapewniają kluby we własnym 
zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas 
zawodów. 
 
OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator 
 
SĘDZIOWIE: 1 sędzia na każdą rozpoczętą 8-kę zawodów. 
 
Podczas zawodów sędziowie mają zapewnione wyżywienie: piątek (sędziowie pracujący przy 
rejestracji)- kolacja, sobota (wszyscy sędziowie: śniadanie, obiad, kolacja), niedziela (wszyscy 
sędziowie: śniadanie, obiad). 
 
Sędziowie mają również zapewnione przez organizatora noclegi (tylko w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora). Sędziowie mają obowiązek zgłosić się do organizatora po 
odbiór karnetów na noclegi. Organizator zapewnia noclegi dla sędziów z soboty na niedzielę, 
a sędziowie pracujący przy rejestracji piątkowej również nocleg z piątku na sobotę. 
 
Sędziów należy zgłaszać mailowo na adres: jafia@poczta.fm do 09.03.2014r. Należy podać 
klasę sędziego nadaną przez Sędziego Głównego PUT. 
 
 
 

mailto:jafia@poczta.fm
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REGULAMIN ZAWODÓW: obsada sędziowska, ubiory sędziów i zawodników, kategorie 
zawodów, sprzęt ochronny: zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami 
obowiązującymi w zawodach PUT. 
 
PLAN ZAWODÓW: 
 
Piątek (14.03.2014r.) 
 
18:00-20:00 rejestracja dzieci, młodzików, kadetów, juniorów, seniorów 
 
 
Sobota (15.03.2014r.) 
 
8:00-8:45 rejestracja dzieci (rejestrują trenerzy) – REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA 
8:00-10:00 rejestracja młodzików – REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA  
8:00-12:00 rejestracja kadetów, juniorów, seniorów 
9:00-13:00 wszystkie konkurencje dzieci i dzieci młodszych  
13:00-14:00 uroczyste otwarcie zawodów 
14:00-19:00 wszystkie konkurencje młodzików 
19:00-20:00 rejestracja kadetów, juniorów, seniorów 
 
 
Niedziela (16.03.2014r.) 
 
8:00-9:30 rejestracja kadetów, juniorów, seniorów (ostatnia rejestracja, obowiązkowa dla 
wszystkich zawodników, którzy nie zarejestrowali się w sobotę lub piątek) 
10:00-12:00 konkurencje układów formalnych i technik specjalnych kadetów, juniorów, 
seniorów oraz konkurencje dodatkowe (układy formalne tradycyjne trenerów, układy 
drużynowe i konkurencje weteranów) 
12:00-16:00 konkurencje walk semi contact kadetów, juniorów, seniorów 
16:00-19:00 konkurencje walk light contact kadetów, juniorów, seniorów  
 
DLA KATEGORII KADETÓW, JUNIORÓW I SENIORÓW REJESTRACJA JEST OBOWIĄZKOWA  
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z CZETERECH TERMINÓW REJESTRACJI. KAŻDY 
ZAWODNIK NA REJESTRACJĘ ZGŁASZA SIĘ TYLKO RAZ, REJESTRACJA JEST OSTATECZNA.  
 
 
 
WYŻYWIENIE:  podczas zawodów będzie możliwość wykupienia wyżywienia na hali lub 
wcześniejszej rezerwacji posiłków w firmie cateringowej, o szczegółach organizatorzy 
poinformują niebawem. 
 
 
NOCLEGI: rezerwowane będą przez kluby we własnym zakresie, organizatorzy podadzą 
niebawem wykaz kilku miejsc noclegowych o różnych standardach i cenach, z których będzie 
można skorzystać. 
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KONTAKT Z ORGANIZATOREM:  
Zbigniew Pawlak, tel. 505 074 423, e-mail: zbyszekksorient@wp.pl 
Magdalena Makowska, tel. 519 106 036, e-mail: magdalenamakowska@o2.pl 
 
 
Strona internetowa zawodów: www.mptkd2014.pl 
 
Informacje na temat zawodów zamieszczane są na bieżąco także na: 
 
Stronie internetowej Polskiej Unii Taekwondo www.put.org.pl  
 
oraz na profilu tego wydarzenia na facebooku 
https://www.facebook.com/events/604712056267298/?fref=ts 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

- zgłoszenie w terminie; 
- opłacenie startowego; 
- opłacenie licencji PUT na rok 2014; 
- ważne badania lekarskie od lekarza sportowego w książeczce sportowca  

[Badania ważne są 6 miesięcy];  dotyczy: młodzików, kadetów, juniorów, seniorów- 
do 23. roku życia; 

- oświadczenie o stanie zdrowia dla osób powyżej 23. roku życia; 
- oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci (roczniki 2010-2005) 
- zezwolenie rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich (roczniki 2004-

1996); 
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd. 

 
ZGŁOSZENIA: w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2014r., za pomocą programu 
rejestrującego dostępnego pod adresem http://www.put.org.pl/zapisy/ 
 
Prosimy pamiętać, że wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach poza rankingiem (dzieci 
ur. 2010r.-2009r., weterani, trenerzy i zawodnicy startujący w dodatkowej konkurencji 
układów formalnych tradycyjnych oraz trenerzy/zawodnicy startujący w konkurencji 
układów drużynowych) zgłaszani są mailowo na adres jafia@poczta.fm, nie za pomocą 
programu rejestrującego. 
 
Sędziów należy zgłaszać mailowo na adres: jafia@poczta.fm do 09.03.2014r.  
Należy podać klasę sędziego nadaną przez Sędziego Głównego PUT. 
 

mailto:zbyszekksorient@wp.pl
mailto:magdalenamakowska@o2.pl
http://www.put.org.pl/
https://www.facebook.com/events/604712056267298/?fref=ts
http://www.put.org.pl/zapisy/
mailto:jafia@poczta.fm

