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Mazda Taekwondo Festival 

Komunikat zawodów 

 

1. Data i miejsce:  4 czerwca 2016 roku, Białystok 

2. Organizator:  Białostocki Klub Taekwondo Huzar 

3. Dyrektor zawodów: Mirosław Furman 

4. Sędzia Główny:  Kazimierz Stożek  

5. Miejsce zawodów:  Hala Sportowa Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, 

ul. Słonimska 47/1, Białystok 

6. Rozgrywane Konkurencje:  

a. konkurencje sprawnościowe dzieci: 

- trójbój dla dziewcząt i chłopców: 

 - dzieci do 5 lat 

 - dzieci 6 – 7 lat 

 - dzieci 8 – 9 lat 

- dzieci 10 – 11 lat 

- dzieci 12 – 14 lat 

b. konkurencje poomsae: 

- konkurencje poomsae indywidualne dzieci: 

-  poomsae dzieci do lat 7 lat 

-  poomsae dzieci 8 – 9 lat 

-  poomsae młodzik  10 – 11 lat 

-  poomsae junior młodszy 12 – 14 lat 
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- pary mieszane poomsae dzieci: 

 - poomsae dzieci do 9 lat 

 - poomsae młodzik 10 – 11 lat 

 - poomsae junior młodszy 12 – 14 lat 

- konkurencje poomsae indywidualne: 

 - poomsae 15 – 17 lat 

 - poomsae 18 – 21 lat 

 - poomsae 22 – 29 lat 

 - poomsae 30 – 39 lat 

 - poomsae 40+ 

- konkurencje par mieszanych: 

 - poomsae z podziałem na stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie 

7. Opłaty:  

Opłata startowa: 

- 50 zł od osoby w konkurencjach sprawnościowych dzieci 

- 50 zł od osoby w konkurencjach poomsae indywidualnego dzieci 

- 60 zł od pary w konkurencji par mieszanych poomsae dzieci 

- 80 zł od osoby w konkurencjach poomsae indywidualnego i sprawnościowych dzieci 

- 100 zł od osoby w konkurencjach poomsae indywidualnego, poomsae mieszanych par 
synchronicznych i w konkurencjach sprawnościowych dzieci 

- 60 zł od osoby w konkurencjach poomsae 

- 60 zł od pary w konkurencjach par mieszanych w stopniach uczniowskich i 
mistrzowskich 

Płatne  na konto: 

Białostocki Klub Taekwondo Huzar 

http://www.huzar-tkd.org/
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Tytuł wpłaty: „nazwa klubu – wpisowe Mazda TKD Festival” 

Do dnia 01.06.2016r. (po tym terminie opłata dodatkowa 10 zł od zawodnika i 20 zł od pary) 

Dowód wpłaty należy okazać podczas rejestracji. 

8. Warunki uczestnictwa: 

- dokonanie zgłoszenia zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016r. 

- dokonanie opłaty startowej 

Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 
Zgłoszenie zawodnika przez klub traktowane jest równoznacznie z oświadczeniem o 
posiadaniu przez niego aktualnego badania lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW.                   
W przypadku niepełnoletnich uczestników, trenerzy/kierownicy drużyn zobowiązani są do 
posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

9. Nagrody: 

Medale za miejsca 1 – 3 i medale okolicznościowe za uczestnictwo 

10. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową, wysyłając formularz zgłoszeniowy 
na adres: mazdatkdfestival@gmail.com - ostatecznie do dnia 31.05.2016. 

Kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć oryginał zgłoszenia (podpisany przez 
przedstawiciela Klubu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty w biurze zawodów podczas 
rejestracji. 

11. Zasady rozgrywania zawodów: 

Powyższe zawody Mazda Taekwondo Festival są wydarzeniem towarzyszącym Pucharowi 
Polski Poomsae  w Taekwondo Olimpijskim. 

Konkurencje mają charakter promujący oraz wdrażający współzawodnictwo w konkurencjach 
sprawnościowych oraz poomsae wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

a. Konkurencje sprawnościowe dzieci z podziałem na wiek uczestników: 

- dzieci do 5 lat, dzieci w wieku 6 – 7 lat, dzieci w wieku 8 – 9 lat,  młodzik w wieku 10 – 
11 lat, junior młodszy w wieku 12 – 14 lat 

Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, bez podziału na stopnie uczniowskie. 

http://www.huzar-tkd.org/
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Konkurencje sprawnościowe 

- narae chagi / dollyo chagi 10 s (zawodnik wykonuje w czasie 10 s jak największą liczbę 
kopnięć naprzemiennie. 

- bieg 4 x 5 m (start od słupka, bieg 5 m do asystenta, kopnięcie w packę dollyo chagi, 
powrót do słupka, bieg 5m do asystenta, kopnięcie w packę dollyo chagi, powrót do 
słupka itd). 

- dollyo chagi na wysokości montong 10 s jak największa liczba kopnięć w cel nogą 
zwieszoną. 

b. Konkurencja poomsae indywidualnego dzieci z podziałem na wiek uczestników: 

- dzieci do 7 lat, dzieci 8 – 9 lat, młodzik 10 – 11 lat, junior młodszy 12 – 14 lat. 

Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, z podziałem na stopnie uczniowskie: 

- 10 – 7 kup, 6 – 4 kup, 3 – 1 kup i poom 

c. Konkurencja synchronicznych par mieszanych dzieci z podziałem na wiek zawodników: 

- dzieci, młodzik 10 – 11 lat, junior młodszy 12 – 14 lat – bez podziału na stopnie 
uczniowskie lub stopnie poom. 

d. Konkurencje poomsae indywidualnego z podziałem na wiek zawodników: 

- junior 15 – 17 lat, młodzieżowiec 18 – 21 lat, senior I 22 – 29 lat, senior II 30 – 39 lat 
oraz senior III 40+  

Z podziałem na mężczyzn i kobiety oraz stopnie uczniowskie: 10 – 7 kup, 6 – 4 kup, 3 – 1 kup 

e. Konkurencje synchronicznych par mieszanych: 

Oddzielnie dla stopni uczniowskich i stopni mistrzowskich. 

12. Rundy i rodzaje forma przewidziane w zawodach: 

a. Runda I (eliminacje):  

- obowiązuje jedna forma poomsae określona w tabeli w pkt. d 

- odbywa się gdy w kategorii jest minimum 20 zawodników 

- do dalszej rundy awansuje połowa zawodników (zaokrąglając w górę), którzy uzyskali 
najwyższe noty w tej rundzie 
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b. Runda II (półfinał):  

- obowiązuje jedna forma poomsae określona w tabeli w pkt. d 

- jeśli w kategorii jest 9 – 19 zawodników, zawody rozpoczynają się od półfinału 

- do finału awansuje 8 zawodników, którzy uzyskali najwyższe noty w tej rundzie 

c. Runda III (finał):  

- obowiązują dwie formy poomsae określone w tabeli w pkt. d 

- jeżeli w kategorii jest 8 lub mniej zawodników, zawody zaczynają się od finału. 

- ranking 3 najlepszych zawodników w kategorii zostanie określony na podstawie not 
uzyskanych w tej rundzie 

Powyższe wytyczne mogą ulec zmianie w przypadku małej liczby uczestników. 

d. W konkurencjach poomsae stopni zawodnicy wykonują: 

Stopień 
Forma poomsae 
w rundzie I i II* 

Forma poomsae 
w rundzie III** 

10 – 7 kup Taegeuk 1, 2 Jang Taegeuk 1, 2 Jang 

6 – 4 kup Taegeuk 3, 4, 5 Jang Taegeuk 3, 4, 5 Jang 

3 – 1 kup Taegeuk 5, 6, 7 Jang Taegeuk 5, 6, 7 Jang 

*jedna forma poomsae do wyboru 

**dwie formy poomsae do wyboru (nie dotyczy mieszanych par synchronicznych) 

e. W konkurencjach mieszanych par synchronicznych: 

Runda I (eliminacje):  

- obowiązuje jedna forma poomsae określona w pkt. d 

- odbywa się gdy w kategorii jest minimum  20 par  zawodników. Do dalszej rundy 
awansuje połowa zawodników (zaokrąglając w górę), którzy uzyskali najwyższe noty w 
tej rundzie 

Runda II (półfinał):  

- obowiązuje jedna forma poomsae określona w pkt. d 
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- jeśli w kategorii jest 9-19 par zawodników, zawody rozpoczynają się od półfinału. Do 
finału awansuje 8 par zawodników, którzy uzyskali najwyższe noty w tej rundzie 

Runda III (finał):  

- obowiązuje jedna forma poomsae określona w pkt. d 

- jeżeli w kategorii jest 8 par lub mniej zawodników, zawody zaczynają się od finału. 

- ranking 3 najlepszych par zawodników w kategorii zostanie określony na podstawie 
not uzyskanych w tej rundzie. 

Powyższe wytyczne mogą ulec zmianie w przypadku małej liczby uczestników. 

W konkurencjach mieszanych par synchronicznych w kategorii stopni uczniowskich poomsae 
pary zawodników wykonują po jednym dowolnym układzie poomsae w danej rundzie, 
określonym w tabeli w pkt. d. 

W konkurencji mieszanych par synchronicznych w kategorii stopni mistrzowskich poomsae, 
pary zawodników wykonują układy poomsae określone w tabeli poniżej 

l.p. Kategoria Eliminacje Półfinał Finał 

1 
pary st. 
Mistrzowskie 

Taegeuk 8 Taegeuk 7 Taegeuk 6 i Taebaek 

 

W kwestiach nierozstrzygających powyższym komunikatem, decyzję podejmuje dyrektor 
zawodów po konsultacji z sędzią głównym zawodów. 

13.  Program Zawodów  

a. Rejestracja zawodników     – godz. 830 

b. Konkurencje sprawnościowe     – godz. 915 

c. Konkurencje poomsae indywidualnego   – godz. 1000 

d. Konkurencje mieszanych par synchronicznych  – godz. 1115   

e. Dekoracja zwycięzców     – godz. 1200   

Biuro Zawodów Mazda Taekwondo Festival 
Wojciech Januszewski   
tel. kontaktowy: 733 676 007 
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