
IV Mikołajkowy Turniej  

Taekwondo Olimpijskiego Dzieci 

Województwa Podlaskiego 

w dniu 22.11.2014  

 

 

 

 

 

Cele: 

1. Głównym celem naszych zawodów jest rozwój sportowy dzieci trenujących 

Taekwondo Olimpijskie. 

2.  Promocja aktywnego stylu życia. 

3.  Rozwój psychofizyczny dzieci. 

Regulamin i warunki uczestnictwa: 

 

1. Organizator:  

Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Miasto Białystok 

2. Miejsce zawodów:  

BESTIOS GYM ul. Kopernika 19 a, 15-370 Białystok 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie:  

organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegu jak również w wyżywieniu  

w dniu zawodów. 

4. Warunki uczestnictwa: dzieci w wieku do lat 12 roczniki 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 
a. Kategoria kyorugi ograniczonego roczniki: 2002, 2003, 2004 ukończone 10 

lat 

5. Zgłoszenie do dnia 18 listopada 2014 roku z podaniem klubu i ilości zawodników 

6. Zgłoszenie proszę wysyłać w formie pliku EXCEL. 

7. Konkurencje sprawnościowe: 

a. Dubaldansang dollyo chagi na czas (wielokrotne kopnięcia dollyo chagi  

na Hogo elektroniczne w czasie 10 sekund) 



b. Podział na chłopców i dziewczyn w kategorii wiekowej 7,8 , 9-10, 11 – 12 

lat 

8. Konkurencja KYORUGI: 

a. Walka kyorugi z uderzeniami dopuszczalnym nogami i rękoma dozwoloną 

częścią tylko i wyłącznie na Hogo. 

b. Uderzenie w głowę kończy się dyskwalifikacją 

i. Uderzenie na głowę lekkie i przypadkowe jest traktowane jako cały 

punkt ujemny. 

ii. Drugie uderzenie przypadkowe to dyskwalifikacja. 

iii. Celowe uderzenie to dyskwalifikacja. 

iv. Zawodnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje dyplomu uczestnictwa. 

c. Podział występuje ze względu na kategorię wagowe na dzieci w wieku: 

1. Od 10 lat (ukończone 10 lat) 

 
Tabela 1. Kategoria kobiet 10 lat (roczniki 2004) 

1K1 1K2 1K3 1K4 1K5 1K6 1K7 1K8 

20-23 24-27 28-31 32-35 35-38 38-41 42-45 46 

 
Tabela 2. Kategoria mężczyzn 10 lat (roczniki 2004) 

1M1 1M2 1M3 1M4 1M5 1M6 1M7 1M8 

20-23 24-27 28-31 32-35 35-38 38-41 42-45 46 

 

2. 11 lat 
Tabela 3. Kategoria kobiet 11 lat (roczniki 2003) 

2K1 2K2 2K3 2K4 2K5 2K6 2K7 2K8 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 

 
Tabela 4. Kategoria mężczyzn 11 lat (roczniki 2003) 

2M1 2M2 2M3 2M4 2M5 2M6 2M7 2M8 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 

 

3. 12lat 
Tabela 5 Kategoria kobiet 11 lat (rocznik 2002) 

3K1 3K2 3K3 3K4 3K5 3K6 3K7 3K8 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 

 
Tabela 6 Kategoria mężczyzn 11 lat (rocznik 2002) 

3M1 3M2 3M3 3M4 3M5 3M6 3M7 3M8 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 

 

 

9. W przypadku kiedy nie będzie  minimalnej ilości zawodników w liczbie 3 w danej 

kategorii wagowej, dana kategoria wagowa nie zostanie przeprowadzona.  

10. Dozwolone jest łączenie sąsiadujących kategorii wagowych w przypadku małej ilości 

zawodników w danej kategorii. 



11. Nie można łączyć kategorii wagowych z kategoriami wiekowymi. 

12. Na turnieju obowiązują trzy zasady: ZDROWIE, ZDROWIE, ZDROWIE i tego 

należy przestrzegać dotyczy to wszystkich uczestników turnieju. 

 

13. Aby przystąpić do turnieju niezbędne jest oświadczenie dotyczące przystąpienia  

do walki mini kyorugi załącznik nr 1. 

14. Nie pobierana jest opłata startowa. 

15. Bezwzględny termin zgłoszeń do 18.11.2014 

16. Zawodnik musi posiadać legitymację szkolną i okazywać na żądanie organizatora, 

17. Zawodnicy startujący w konkurencji walki muszą posiadać ważne zaświadczenie  

o dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza sportowego. 

18. Zawodników biorących udział w zawodach ubezpieczają macierzyste kluby, 

19.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich 

następstw. 

20. Przepisy walki wg wymagań ETU z zastrzeżeniem punktu 8b, konkurencja 

sprawnościowa liczy się każde poprawne uderzenie dolyo chagi górną częścią stopy. 

21. W kategorii sprawnościowej zawodnicy za zdobycie 1-3 miejsc otrzymują dyplom 

a. worek jest ustawiony pionowo i jest zakładane elektroniczne  Hogo na worek 

zawodnicy mają być ze „stópkami” 

b. W przypadku tej samej ilości zaliczonych kopnięć z pierwszej czwórki danej 

kategorii obowiązuje dogrywka (runda druga) 

22. W kategorii walki zawodnicy za zdobycie 1-3 miejsc (w tym 2 miejsca trzecie) 

otrzymują medal i dyplom,  

23. Najlepszy zawodnik i zawodniczka w danej kategorii wiekowej dostaje puchar. 

24. Wszelkie protesty i zażalenia zgłasza kierownik ekipy za opłatą 100 złotych  

do sędziego głównego zawodów. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany podanych kategorii w zależności od liczby 

zgłoszeń.  

26. Program Turnieju 

8.00 – 9.15 rejestracja drużyn, potwierdzenie wagi. 

9.30 – rozpoczęcie turnieju: konkurencja sprawnościowa, 

11.30 – dekoracji konkurencji sprawnościowej, 

12.00 – rozpoczęcie turnieju mini kyorugi, 

16.00 – zakończenie turnieju dekoracja zwycięzców. 

27. Dane kontaktowe: 

Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów 

Ul. Zagórna 2d/10, 15-820 Białystok 

Email: na który proszę wysyłać zgłoszenia: taekwondo@bestios.pl 

Osoba odpowiedzialna: Marek Porycki Telefon: kontaktowy 602 388 911 

 

Wszystkie informacje umieszczone są na stronie  

http://bestios.pl/iv-mikolajkowy-turniej-taekwondo/ 

https://www.facebook.com/BeSTiOS 

 

mailto:taekwondo@bestios.pl
http://bestios.pl/iv-mikolajkowy-turniej-taekwondo/
https://www.facebook.com/BeSTiOS


 

 

 
Załącznik nr 1 

 

…………………… 
miejsce i data 

Oświadczenie 

 

Ja ……………………………………..jestem opiekunem prawnym ………………………….. 
Czytelne imię i nazwisko rodzica opiekuna  czytelne imię i nazwisko ucznia 

Oświadczam że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Mikołajkowym Turnieju 

Taekwondo Olimpijskiego Dzieci Województwa Podlaskiego organizowanym przez 

Białostockie Stowarzyszeni Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w konkurencji 

sprawnościowej oraz w konkurencji walki. W przypadku wypadków i ich następstw nie będę 

wnosił pretensji i roszczeń do organizatora turnieju. 

 

 

………………………………………………. 
Czytelny podpis Rodzica/prawnego opiekuna 

 

Załącznik nr 1 

 

…………………… 
miejsce i data 

Oświadczenie 

 

Ja ……………………………………..jestem opiekunem prawnym ………………………….. 
Czytelne imię i nazwisko rodzica opiekuna  czytelne imię i nazwisko ucznia 

Oświadczam że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Mikołajkowym Turnieju 

Taekwondo Olimpijskiego Dzieci Województwa Podlaskiego organizowanym przez 

Białostockie Stowarzyszeni Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS w konkurencji 

sprawnościowej oraz w konkurencji walki. W przypadku wypadków i ich następstw nie będę 

wnosił pretensji do organizatora turnieju. 

 

 

 

……………………………………………….
Czytelny podpis Rodzica/prawnego opiekuna

 


