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SKT TIGER 2022

OFICJALNY KOMUNIKAT ZAWODÓW

Tiger Cup Bielawa
Noworoczny turniej taekwon-do

Turniej przeznaczony dla:
(młodzików 5-9 lat, kadetów 10-12 lat, juniorów młodszych 13-15 lat,
juniorów 16-18 lat, grup masters 35+)
Data:
16.01.2022 r. (Niedziela)
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Ul. Gen. Grota-Roweckiego 6
58-260 Bielawa
Organizator:
Sportowy Klub Taekwon-do TIGER – skttiger.pl
Opłata startowa:
70 zł - członkowie SKT TIGER,
Program zawodów:
08:15-08:45 - Rejestracja drużyn
08:45-09:00 - Odprawa sędziów i trenerów
09:00-09:15 - Oficjalne otwarcie imprezy
09:15-12:00 - Przeprowadzenie konkurencji w kategorii młodzików (roczniki 2013-2017)
12:00-14:00 - Przeprowadzenie konkurencji w kategorii kadetów (roczniki 2012-2010)
14:00-14:30 - Przerwa obiadowa (jednocześnie na wszystkich matach)
14:30-18:00 - Przeprowadzenie konkurencji w kategorii juniorów mł.(roczniki 2009-2007)
oraz juniorów (roczniki 2006-2004)

18:00-19:00 - Przeprowadzenie konkurencji w kategorii masters (roczniki 1987 i starsi)
19:00
- Zakończenie turnieju

- Medale za 1,2,3 miejsce
- Pamiątkowy medal „za odwagę” dla wszystkich młodzików za miejsca 4-12
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Nagrody:
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Kategorie wiekowe:
(UWAGA: określone na podstawie rocznika, a nie dokładnej daty urodzenia):
młodzicy (9,8,7,6,5 lat) – roczniki 2013-2017
kadeci (10,11,12 lat) – roczniki 2012-2010
juniorzy młodsi (13,14,15 lat) – roczniki 2009-2007
juniorzy (16,17,18 lat) – roczniki 2006-2004
masters (+35 lat) – roczniki 1987 i wcześniejsze

Kategorie wiekowe i konkurencje:
dodatkowy podział na początkujących 10-7 cup
oraz zaawansowanych 6 cup i wyżej w kategoriach
gdzie będzie większa ilość zawodników

KADECI 10-12 lat

X

JUNIORZY MŁODSI 13-15 lat

X

X

X

JUNIORZY 16-18 lat

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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MASTERS +35 lat

TECHNIKI SPECJALNE

X

WALKI SEMI-CONTACT

X

GRUPA WIEKOWA

WALKI SEMI HOGO

WALKI SOFT (KALAKI)

MŁODZICY 5-9 lat

UKŁADY FORMALNE

TECHNIKI SZYBKOŚCIOWE

dodatkowy podział na początkujących 10-7 cup
oraz zaawansowanych 6 cup i wyżej w kategoriach
gdzie będzie większa ilość zawodników

KONKURENCJE
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Układy formalne – podział kategorii:
GRUPA WIEKOWA
MASTERS +35 lat

KONKURENCJA UKŁADÓW FORMALNYCH
7 – 6 cup

5 – 4 cup

3 cup i wyżej

Jeśli rywalizują różne stopnie, zadany układ nie może być wyższy niż
wymagany dla zawodnika z niższym pasem.
Zakres układów dla poszczególnych stopni:
7 – 6 cup (Saju-jirugi – Chon-ji)
5 – 4 cup (Saju-jirugi – Won-hyo)
3 cup i wyżej (nie wyższy niż wymagany na posiadany stopień)

Kategorie wzrostowe:
soft (kalaki), semi-hogo, semi-contact, techniki specjalne

MŁODZICY 5-9 lat
w najliczniejszych
kategoriach zostanie
utworzony dodatkowy
podział

KADECI
w najliczniejszych
kategoriach
zostanie utworzony
dodatkowy podział

JUNIORZY
MŁODSI
w najliczniejszych
kategoriach
zostanie utworzony
dodatkowy podział

JUNIORZY
w najliczniejszych
kategoriach
zostanie utworzony
dodatkowy podział

MASTERS
w najliczniejszych
kategoriach
zostanie utworzony
dodatkowy podział

PŁEĆ

KATEGORIE WZROSTOWE

dziewczęta

- 115 cm
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- 115 cm

- 120 cm

- 125 cm

- 130 cm
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- 140 cm

- 145 cm

- 150 cm

- 155 cm

+ 155 cm

chłopcy

- 135 cm

- 140 cm

- 145 cm

- 150 cm

- 155 cm

+ 155 cm

dziewczęta

- 155 cm

- 160 cm

- 165 cm
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chłopcy

- 155 cm

- 160 cm

- 165 cm

- 170 cm

- 175 cm

+ 175 cm

kobiety

- 165 cm

+ 165 cm

mężczyźni

- 175 cm

- 180 cm

kobiety

- 167cm

+ 167 cm

mężczyźni

- 170 cm

- 180 cm

+ 140 cm

+ 180 cm

- 185 cm

+ 185 cm
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GRUPA
WIEKOWA

4

Punktacja:
Formuły: semi hogo, semi-contact:
1
2
2
3
3
4

punkty
punkty
punkty
punkty
punkty
punkty

-

trafienie
trafienie
trafienie
trafienie
trafienie
trafienie

techniką
techniką
techniką
techniką
techniką
techniką

ręczną w głowę lub tułów
ręczną z wyskoku obunóż w głowę
nożną na tułów
nożną po obrocie na tułów
nożną w głowę
nożną po obrocie w głowę

Formuła: soft-kalaki:
1 punkty - trafienie w nogi oraz tułów
2 punkty - trafienie w kask po całym obwodzie

OPIS KONKURENCJI:
SOFT (KALAKI)
W konkurencji soft dozwolone są dźgnięcia w przód, trafienia w głowę oraz
tułów, ręce służą do blokowania i nie są punktowane.

TECHNIKI SZYBKOŚCIOWE – kadeci (technika dollyo chagi)
Konkurencja sprawnościowa. Rywalizacja polega na wykonaniu jak największej
ilości kopnięć w tarczę w czasie 15 sekund. Trafienie zaliczone jest, kiedy
stopa dotknie tarczy i z powrotem dotknie podłogi. Tarcza jest trzymana
pionowo na wysokości pasa zawodnika. Stopa podczas kopnięcia musi trafić
powierzchnią „baldung". Najpierw kopie prawa noga, potem lewa - o wyniku
decyduje suma kopnięć obydwóch nóg.
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TECHNIKI SZYBKOŚCIOWE - młodzicy
Konkurencja sprawnościowa. Rywalizacja polega na wykonaniu jak największej
ilości kopnięć w tarczę w czasie 15 sekund. Trafienie zaliczone jest, kiedy
stopa dotknie tarczy i z powrotem dotknie podłogi. Tarcza jest trzymana
poziomo na wysokości pasa dziecka. Najpierw kopie prawa noga, potem lewa o wyniku decyduje suma kopnięć obydwóch nóg.
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SEMI-HOGO
W konkurencji semi-hogo są dopuszczone techniki ręczne i nożne na wysokość
głowy i tułowia. Jedyną różnicą, która odróżnia tą konkurencję od walki
semi-contact jest obowiązkowe założenie kamizelki ochronnej hogo oraz kasku
z kratką/maską.
SEMI-CONTACT
W konkurencji semi-contact są dopuszczone techniki ręczne i nożne na
wysokość głowy i tułowia.
TECHNIKI SPECJALNE – młodzicy
- technika dosiężna (opcjonalnie) twi nopi ap cha busigi.
W kategorii młodzików nie musi być to kopnięcie nożycowe, jednak technika
powinna być wykonana z wyskoku.
TECHNIKI SPECJALNE – kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy
- technika dosiężna rozstrzygająca: twi nopi ap cha busigi.

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy spełniający poniższe warunki:
- opłata startowa, opłatę startową należy wpłacić do trenera danej sekcji,
- posiadanie białego doboku Taekwon-do ITF, dopuszcza się strój sportowy
(koszulka klubowa/biała koszulka i ciemne długie spodnie)
- brak przeciwskazań do startu w zawodach,
- podpisanie przez prawnych opiekunów oświadczenia o braku przeciwskazań w
starcie w zawodach dla osób niepełnoletnich oraz Mastersów,
- polisa NNW dla zawodników, organizator nie ubezpiecza uczestników
zawodów od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku wypadków i ich następstw,
- zgłoszenie zawodnika w terminie i na obowiązującej karcie zgłoszenia przez
formularz google,
- sekundujący podczas walk obowiązkowo muszą posiadać długie
spodnie dresowe oraz czerwoną koszulkę trenerską PZ TKD ITF,
- prosimy przestrzegać wszystkich aktualnych zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego,
- prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń sanitarnych.
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Warunki udziału w zawodach:
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Termin zgłoszeń:
W celu uniknięcia błędów i poprawek kart podczas trwania turnieju, ostateczny
termin zgłoszeń zawodników to 07.01.2022 r. do godz. 00.00.
Zgłoszeń dokonuje rodzic zawodnika w formularzu google.
link do zapisów na zawody
W związku z powiązaniem karty z elektronicznym systemem turniejowym
prosimy o dokładne jej wypełnienie. Zgłoszenia są wiążące, płacimy za
zgłoszonych wcześniej zawodników.

Sprawy różne:
- zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem Polskiego Zrzeszenia
Taekwon-do ITF, International Taekwon-do Federation
- z uwagi na ogłoszony stan epidemii na terenie całego kraju oraz nieustannie
zmieniające się przepisy organizator może w późniejszym terminie dostarczyć
dodatkowe niezbędne dokumenty do uczestnictwa w zawodach lub
poinformować o zmienionych zaleceniach

Uwagi:
Wszelkie protesty i zażalenia zgłasza - TYLKO - kierownik drużyny do sędziego
głównego lub organizatora turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w programie imprez oraz do
łączenia i zmian w kategoriach, które tego wymagają w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników.

Serdecznie zapraszamy!!!
Sebastian Maniak
Prezes SKT TIGER
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Damian Jagodnicki
Trener SKT Tiger sekcji Bielawa
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