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1. Nazwa turnieju: 
WEYER Taekwondo Challenge 

2. Data:  
Sobota 21.01.2023 

3. Miejsce:  
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
ul. Tysiąclecia 143, 24-103 Żyrzyn 

4. Biuro, rejestracja, ważenie:  
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
ul. Tysiąclecia 143, 24-103 Żyrzyn 

5. Osoby funkcyjne: 
• Kierownik organizacyjny: Tomasz Pielak 
• Sędzia główny: d/u 
• Biuro zawodów: Konrad Rajda, tel. 507 445 904 

6. Warunki uczestnictwa: 
• W konkurencji walk aktualna licencja klubowa na 

współzawodnictwo PZTO na 2023, 
• W konkurencji walk aktualne badania lekarskie (książeczka 

sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w 
zawodach taekwondo), 

• Ważna polisa ubezpieczeniowa NNW zawodników, 
• Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującymi z regulaminem 

World Taekwondo i PZTO. 
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7. Kategorie wiekowe i konkurencje: 

Młodzicy (10-11 lat, roczniki 2012-2013): 

Twio Ap Chagi. Konkurencja w podziale na „chłopcy” i „dziewczynki”. Każda 
kategoria wiekowa w podziale na dwie grupy wagowe. Zawodnicy wykonują 
kopnięcie „Twio Ap Nopi Chagi” z wyskoku na określoną wysokość. W każdej 
rundzie packa jest podwyższana. Wygrywa zawodnik, który zaliczy 
najwyższe kopnięcie. W przypadku dogrywki i dwukrotnego remisu 
pomiędzy dwoma zawodnikami wygrywa zawodnik niższy. 

Walka sportowa. Konkurencja zgodna z aktualnymi przepisami walk 
Światowej Federacji (World Taekwondo). Kategorie wagowe: 

K: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 
M: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 

Kadeci (12-14 lat, 2009-2011): 

Walka sportowa. Konkurencja zgodna z aktualnymi przepisami walk 
Światowej Federacji (World Taekwondo). Kategorie wagowe: 

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

Juniorzy (15-17 lat, 2006-2008): 

Walka sportowa. Konkurencja zgodna z aktualnymi przepisami walk 
Światowej Federacji (World Taekwondo). Walki w kategoriach olimpijskich 
juniorów. Kategorie wagowe: 

K: -44kg, -49kg, -55kg, -63kg, +63kg 
M: -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg 

8. Nagrody: 
• Piękne medale za miejsca I-III w każdej z rozgrywanych 

konkurencji, 
• Puchary za klasyfikację drużynową w walkach  
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9. Zgłoszenia i opłata startowa: 
Opłata startowa do 6.01.2023: 60 zł/zawodnik 
Opłata startowa od 7.01.2023 do 15.01.2023: 80zł/zawodnik 
PŁATNOŚĆ TYLKO PRZELEWEM NA KONTO: 
UKS Żyrzyn Taekwondo Team 
Nr: 11 1140 2004 0000 3902 7967 3422 
W tytule przelewu prosimy podać nazwę klubu wpłacającego 
Płatności dokonują wyłącznie kluby. Prosimy nie robić przelewów 
indywidualnych! 

10. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia dokonują kluby drogą elektroniczną poprzez system 
zgłoszeń Taekoplan: 
Adres: https://www.tpss.eu/ 
Zgłoszenia do dnia 15.01.2023 (niedziela)! 
 

11. Program zawodów: 
Sobota 21.01.2023 

8.30 - 09.45  – rejestracja i ważenie zawodników 
10.15   – rozpoczęcie konkurencji walk w kategorii Kadet, 
Junior oraz konkurencji sprawnościowej Twio Ap Chagi młodzików. 
Konkurencje walk młodzików zostaną rozegrane bezpośrednio po 
zakończeniu konkurencji sprawnościowej. 
13.00-14:00 – przerwa obiadowa na wszystkich matach. 
Dekoracja zwycięzców rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu 
wszystkich walk. 
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12. Wyżywienie: 

Rekomendowani dostawcy: 
1. Pub K2 Kamil Wałęga, ul. Centralna 2, 24-100 Puławy  

– kontakt +48 500 559 273. 
2. Bistro Pierożek, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy  

– kontakt +48 798 078 798. 
3. Pizza House, ul. Pałacowa 4, 24-103 Żyrzyn  

– kontakt +48 794 595 410. 
4. Drewnolit Rułka Cezary, Cezaryn 22, 24-103 Żyrzyn  

– kontakt +48 607 040 097. 
W celu uzyskania promocyjnych cen zamówienia należy zgłaszać 
do dnia 18/01/2023. 
Istnieje możliwość zamawiania posiłków u innych wybranych 
dostawców. 
 

13.  Inne: 
• Zawodnicy biorący udział w konkurencji „Walka Sportowa” 

zobowiązani są posiadać pełen komplet obowiązujących 
ochraniaczy zgodnych z regulaminem i atestem Światowej 
Federacji Taekwondo (World Taekwondo). Do walk zawodnicy 
muszą posiadać elektroniczne stópki Dae-do II generacji, 

• Zawody w konkurencji „Walka Sportowa” zostaną rozegrane z 
użyciem e-systemu Dae-do II generacji. Organizator zapewnia 
kaski ochronne i ochraniacze tułowia niezbędne do rozegrania 
turnieju, 

• Zawodnicy w kategorii młodzik i kadet w konkurencji walk będą 
walczyć w e-kasku ochronnym „z pleksi”. 

• W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega 
sobie prawo połączenia sąsiadujących kategorii wagowych 
oraz dostosowania programu zawodów. 

ZAPRASZAMY! 


