
 

 

 

1. DATAIMIEJSCE: 28 Października 2017r. Barczewo, ul. Północna 14 

2. ORGANIZATOR: UKS „Ruciaki” Barczewo, Fundacja „Ruciaki”, „AZS UWM 
Olsztyn” przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

3. GOSPODARZ: UKS „Ruciaki” Barczewo 

4. OSOBY FUNKCYJNE: 

Sędzia Główny- Mirosław Piekarski 

Kierownik Organizacyjny- Jarosław Wojciech 

5. BIURO I MIEJSCEZAWODÓW: Zespół Szkół w Barczewie, ul. Północna 14 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zawodnicy i zawodniczki: 

- maluchy 5 – 7 lat (2009/2012) 

- dzieci 8-9 lat (2007/2008) 

- młodzik10-11 lat (2005/2006) 

- kadet12-14 lat (2002/2004) 

7. REGULAMIN 

Przepisy zawodów taekwondo WTF, ETU. 

Walka z użyciem elektronicznych ochraniaczy firmy Dae Do. 

Dofinansowanie kosztów transportu dla drużyn przyjezdnych do 50% na podstawie 
faktur/ rachunków kosztu podróży. 

8. KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE  

Maluchy i Dzieci: 

-bieg wahadłowy dollyo-chagi momtong na czas 



 

 

-dubal dangsong dollyo-chagi momtong (wielokrotne kopniecie dollyo-chagi na packi 
w czasie 10 s.)  

Młodzik: 

-dubal dangsong dollyo-chagi momtong (wielokrotne kopniecie dollyo-chagi na hogo 

elektroniczne w czasie10s.) 

-zawieszona dollyo-chagi momtong na Hogo elektroniczne (10sekund)  

9. KONKURENCJAKYORUGI 

Dzieci: 8-9 lat,  

walka bez kontaktu na głowę, podział według rzeczywistej/ deklarowanej wagi w dniu 
zawodów na kategorie wagowe (organizator zastrzega sobie prawo dołączenia wag): 
K i M:-16kg,-18kg,-20kg,-22kg,-24kg,-26kg,-28kg,-30kg,32kg,-34kg,+34kg 

2 rundy po 1 minucie. 

Młodzik: 10-11lat, (do 5 cup) 

walka bez kontaktu na głowę, obowiązkowy kask z pleksi, podział według 

rzeczywistej/ deklarowanej wagi w dniu zawodów na kategorie wagowe (organizator 
zastrzega sobie prawo dołączenia wag): KiM:-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-40kg,-44kg,-
48kg,-52kg,57kg,+57kg 

Młodzik: 10-11 lat, (od 6 cup)  

walka z kontaktem na głowę, obowiązkowy kask z pleksi, podział według 

rzeczywistej/ deklarowanej wagi w dniu zawodów na kategorie wagowe (organizator 
zastrzega sobie prawo dołączenia wag): KiM:-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-40kg,-44kg,-
48kg,-52kg,57kg,+57kg 

2 rundy po 1:30 minuty, w zależności od ilości zgłoszeń istnieje możliwość łączenia 

ww. kategorii 

Kadet: 12-14 lat,  

walka bez kontaktu na głowę, kask elektroniczny DAEDO, 3 rundy po 1:30 minuty. 

K:-33kg,-37kg,-41kg,-44kg,-47kg,-51kg,-55kg,-59kg,+59kg M:-33kg,-37kg,-41kg,-
45kg,-49kg,-53kg,-57kg,-61kg,-65kg,+65kg 

10. REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA 



 

 

Opłata startowa w wysokości 40 złotych (w tym obiad), płatna gotówką w dniu 
zawodów. Zgłoszenia do 25 Października 2017r. Zgłoszenia zawodników po terminie 
oraz zmiany dotyczące startu w poszczególnych konkurencjach płatne 10 zł od 
zawodnika. Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie, ważną legitymację 
szkolną, które musi okazać na żądanie organizatora.  

Zawodników biorących udział w turnieju ubezpieczają macierzyste kluby! 

 

 


