
Wstępny Komunikat:

Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich-Baba Jaga Cup
Pod patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Cele imprezy:

• Popularyzacja taekwondo olimpijskiego.
• Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Promocja regionu i miasta.

1. Organizator:

• Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego
• Świętokrzyski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego przy współfinansowaniu

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

2. Osoby funkcyjne:

• Dyrektor organizacyjny: Wiole�a Walerowicz tel: 504810868 osto.tkd@wp.pl
• Sędzia główny: Mateusz Pacut
• Biuro zawodów: Konrad Rajda, Andrzej Ziębakowski

3. Biuro, waga i miejsce zawodów:

• Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

4. Warunki uczestnictwa:

• Kluby posiadające aktualne licencje PZTO
• Zawodnicy posiadający licencje i stopnie zgodne z regulaminem PZTO, ważne badania sportowe



5. Konkurencje i kategorie:

KONKURENCJE WALKI SPORTOWEJ
zgłoszenia za pośrednictwem www.tpss.eu

Kategoria wiekowa „Młodzik” (roczniki 2011-2012)

Mini kyorugi: 2 rundy po 1,5 minuty, 30 sek. przerwy

• M: -27kg, -29kg, -32kg, -35kg, -39kg, -43kg, -47kg, -52kg, -57kg, +57kg
• K: -27kg, -29kg, -32kg, -35kg, -39kg, -43kg, -47kg, -52kg, -57kg, +57kg

Kategoria wiekowa „Kadet” (roczniki 2008-2010)

Kyorugi: 2 rundy po 1,5 minuty, 30 sek. Przerwy, finał 3 rundy po 1,5 minuty

• M: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg
• K: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg

Kategoria wiekowa „Junior” (roczniki 2005-2007)

Kyorugi: 2 rundy po 1,5 minuty, 30 sek. Przerwy, finał 3 rundy po 1,5 minuty

• M: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg
• K: -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg

KONKURENCJE W KATEGORIACH DZIECI:
zgłoszenia za pośrednictwem www.altarf.pl/taekwondo

Kategoria wiekowa „Dzieci” (roczniki 2013-2014)

Mini kyorugi - 2 rundy po 1 minucie, 30 sek. przerwy, walka bez kontaktu na głowę:

• M: -22kg, -24kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -45kg, +45kg
• K: -22kg, -24kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -45kg, +45kg

Konkurencja sprawnościowa:

• Dubal dangseong dollyo chagi 10sek. na hogo Zemita,

Kategoria wiekowa „Dzieci” (roczniki 2017):

Turniej sprawnościowy dzieci - Podział według zgłoszeń na kategorie według wzrostu K/M:

• Konkurencja sprawnościowa kopnięcia na czas w formie kopnięć w miejscu 10 sekund na tarcze.
• Karuzela kopnięć Taekwondo. Konkurencja w podziale na „chłopcy” i „dziewczynki”. Zawodnicy wykonują

10 kopnięć w dwie strony na przemian prawą i lewą nogą na czas. Każdy zawodnik ma dwie próby.
Klasyfikacja odbywa się na podstawie osiągniętych czasów.

Kategoria wiekowa „Dzieci” (roczniki 2016-2015):

• Konkurencja twio nopi ap chagi kopnięcie dosiężne, podział według zgłoszeń na kategorie wzrostowe
• Konkurencja Dubal dangseong dollyo chagi 10sek. na hogo Zemita

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, w zależności od ilości zgłoszeń



6. Zgłoszenia:

• Dla konkurencji walk młodzik, kadet: drogą internetową poprzez system TAEKO-PLAN www.tpss.eu
• Dla konkurencji dzieci: zgłoszenia drogą internetową za pośrednictwem strony: www.altarf.pl/taekwondo
• do dnia 27.05.2022

7. Opłata startowa:

• Opłata startowa (płatna przelewem w terminie zgłoszeń):
◦ 100 zł. Kategoria dzieci, kadet, młodzik
◦ 60 zł. Kategoria turnieju sprawnościowego dzieci
◦ 20 zł. Dopłata za płatność po terminie zgłoszeń
◦ Opłata za zawodnika, który się nie stawił na zawodach 50%

• Dane do przelewu:
Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul.Starokunowska 3/14
nr konta: 78 1940 1076 3155 0132 0000 0000
z dopiskiem: Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich-Baba Jaga Cup + Nazwa Klubu + Ilość zawodników

8. Nagrody:

• Medale za miejsca I-III, certyfikaty uczestnictwa
• Puchary w klasyfikacji drużynowej
• (pamiątkowa koszulka, dyplom)

9. Program zawodów (05.06.2022):

• 07:30-09:00 rejestracja drużyn
• 10:00-13:30 rozpoczęcie zawodów, oficjalne otwarcie, konkurencje sprawnościowe, walki w kategorii junior

i młodzik
• 13:30-14:00 przerwa obiadowa
• 14:00-18:00 konkurencje walki sportowej dzieci, kadet
• 18:00-19:00 dekoracje i zakończenie zawodów

10. Zakwaterowanie i wyżywienie:

• Motel Victoria: tel: 505158355 e-mail: motelvictoria@op.pl
• Catering „Pomocna dłoń”: tel:790780931
• Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia

11. Inne:

• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
nieszczęśliwych wypadków i ich następstw.

• Uczestnicy muszą posiadać:
◦ ważne badania lekarskie
◦ zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach (formularz)

• Zawody rozegrane zostaną na elektronicznym systemie Dae Do, zawodnicy muszą posiadać elektroniczne
ochraniacze stóp.
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