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A.1 CEL REGULAMINU  
 

Celem niniejszego regulaminu jest ujednolicenie przebiegu rozgrywania 
zawodów organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF, zwanego 

dalej PZ TKD ITF. Regulamin zawodów dostępny jest u instruktorów 
poszczególnych klubów oraz na stronie internetowej PZ TKD ITF oraz u 

Dyrektora Zawodów podczas zawodów.  

 
 

 

A.2 ZASTOSOWANIE REGULAMINU  
 

Regulamin ma zastosowanie w przypadku rozgrywanych zawodów podległych 
patronatowi PZ TKD ITF, takich jak:  

- Mistrzostwa Polski,  
- Puchar Polski,  

- Turnieje wojewódzkie,  
- Turnieje lokalne.  

 
 

 

A.3 UCZESTNICY ZAWODÓW  
 

1. Kluby:  
– zrzeszone w PZ TKD ITF z opłaconą licencją klubową ważną w roku rozgry-     

   wania danych zawodów,  
- które w terminie wniosły opłatę startową,  

- terminowo dostarczyły listy zawodników (na tydzień przed imprezą),  
- kluby zaproszone niezrzeszone, biorąc udział w zawodach, muszą spełniać   

  takie same warunki jak kluby zrzeszone (czyli zgoda rodziców, polisa itp)  
 

2. Trenerzy, Instruktorzy / Kierownicy drużyn / Sekundanci:  
- Kierownik drużyny – osoba wyznaczona do reprezentowania drużyny na   

  zawodach.  
- Trenerzy, Instruktorzy / Sekundanci – osoby wyznaczone przez TRENERA  

   drużyny do asystowania zawodnikowi w czasie rozgrywanych konkurencji.    
 

3. Zawodnicy:  
- posiadający licencję zawodniczą PZ TKD ITF,  

- posiadający aktualne badania lekarskie,  
- spełniający wymogi wieku 
- spełniający wymogi stopnia  (semi-contact min 8kup, light-contact, min. 6 kup),  

- posiadający zgodę rodziców na udział w zawodach (dla osób niepełnoletnich),  
- posiadający polisę NNW dla zawodników.  
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4. Sędziowie:  

- Sędzia międzynarodowy - posiadający licencję sędziowską klasy "A", 
- Sędzia planszowy – posiadający ważną licencję sędziowską klasy "B", 

- Sędzia punktowy – posiadający ważną licencję sędziowską klasy "C",  
- Sędzia sekretarz – posiadający ważną licencję sędziowską klasy "D". 

- Kandydat/ka na sędziego - oznaczony jako klasa sędziowska "0"(zero) 
 

Na każdą rozpoczętą 15-kę zawodników klub zobowiązany jest do wystawienia 
przynajmniej 1-go sędziego.  

Zawodnik (senior, weteran) może być sędzią w konkurencjach grup młodszych 
(młodzik, kadet, junior młodszy, junior).  
Sędziowie mogą być uczestnikami zawodów tylko i wyłącznie w stroju 

regulaminowym.  
Sędzia zgłasza się do rejestracji razem ze swoją klubową ekipą. W przypadku 

braku sędziego podczs rejestracji - ekipa zostaje obciążona karą finansową w 
wysokości 300zł. Praca sędziów rozpoczyna się podczas odprawy sędziowskiej, 

a kończy po zakończeniu ostatniej kategorii. 
Klasa sędziowska jest ważna jeden rok, zostaje automatycznie przedłużona po 

przepracowanym co najmniej jednym turnieju w sezonie.  
 

Sędzia uzyskuje klasę sędziowską po zaliczeniu oficjalnego kursu (część 
teoretyczna i praktyczna) oraz przepracowaniu jednego turnieju w charakterze 

kandydata na sędziego. Decyzja o uzyskaniu klasy sędziowskiej zapada na 
podstawie oceny pracy oraz zaangażowania kandydata na danym turnieju. W 

przypadku potrzeby zebrania większego doświadczenia kandydat proszony jest 
o dodatkowy turniej stażowy. 

 
5. Etyka uczestników zawodów: 

Wszystkie osoby reprezentujące klub zobowiązane są do przestrzegania zasad 
fair play oraz postępowania wg zasad etyki. Niezastosowanie się ww. wymagań  

będzie  odebrane  jako  działanie  na  szkodę  wizerunku  PZ TKD ITF  i  będzie 
skutkowało warunkowym upomnieniem. Osoba, której zachowanie uznane 

będzie za naganne zostanie dyscyplinarnie usunięta z miejsca zawodów. 
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A.4 STROJE REGULAMINOWE  
 

A.4.1. ZAWODNICY:  
a) Podczas rozgrywania konkurencji zawodnik musi być ubrany w biały dobok 

Taekwon-do ITF oraz posiadać pas potwierdzający jego aktualny stopień.  
 

b) Dopuszczalne są klubowe naszywki na piersi lub rękawie. 
 

c) Dopuszcza się posiadanie na doboku godła państwowego, jednakże prawo 
do jego noszenia maja tylko zawodnicy oficjalnie powołani do reprezentacji 

kraju na podstawie imiennego pisma od PZ TKD ITF. Zgodnie z regulaminem 
kadry, prawo do takiego wyróżnienia mają tylko 24 osoby.  

 
d) Podczas rozgrywania konkurencji, zawodnik ma kategoryczny zakaz 
noszenia jakiejkolwiek biżuterii, zegarków lub innych ozdób.  

 
e) Włosy mogą być związane gumką lub miękkim materiałem. Zabrania się 

noszenia spinek, wsuwek oraz innych metalowych ozdób.  
 

f) Do formuł walki semi-contact oraz light-contact zabrania się owijania rąk 
tasiemkami, bandażami w celu usztywnienia rąk i nadgarstków. Bandażowanie, 

owijanie dłoni może stwarzać niebezpieczeństwo dla przeciwnika oraz pomagać 
w uzyskaniu przewagi.  

 
g) Do dekoracji medalowej zawodnik wchodzący na podium ma obowiązek 

ubrania doboku. Zawodnicy w innym stroju nie zostaną dopuszczeni do 
dekoracji.  

 
A.4.2. KIEROWNIK EKIPY / TRENER / SEKUNDANT: 

a) podczas rywalizacji Kierownik drużyny / Trener, Instruktor / Sekundant 
musi być ubrany w koszulkę polo koloru czerwonego z logo PZ TKD ITF na 
piersi, długie spodnie (nie od doboku), obuwie sportowe oraz posiadać swój 

identyfikator. 
 

b) na macie podczas rozgrywania konkurencji kierownik drużyny / trener. 
instruktor / sekundant może posiadać przy sobie tylko  ręcznik oraz butelkę 

(plastikową) z wodą. 
 

c) zabrania się wnoszenia na matę jakichkolwiek toreb, plecaków oraz innych 
nie związanych z turniejem przedmiotów. 

 
d) za niesportowe zachowanie sekundanta sędzia planszowy może udzielić 

ostrzeżenia, zabrać punkt lub nawet zdyskwalifikować jego zawodnika.  

 

A.4.3. SĘDZIA: 
a) biała koszula z długim rękawem, spodnie koloru czarnego, czarne obuwie   

    sportowe, czarne skarpetki. 
b) granatowy krawat z logo ITF 

c) identyfikator ze zdjęciem oraz klasą sędziowską 
d) mankiety na nadgarstkach w kolorze czerwonym i niebieskim 
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A.5 SPRZĘT OCHRONNY  
 

Obowiązkowy:  
 

- rękawice typu bokserskiego, dopasowane do wielkości dłoni zawodnika, 
preferowany kolor niebieski lub czerwony (na zawodach międzynarodowych 

wymagane są  tylko i wyłącznie rękawice typu otwartego w kolorze czerwonym 
lub niebieskim). 

 
- ochraniacze stóp – w jednakowym kolorze, zasłaniające piętę i palce (na 

zawodach międzynarodowych wymagane w tym samym kolorze co rękawice -
czerwonym lub niebieskim). 

 
- ochraniacz zębów - dopasowany (nie powinien spadać po otworzeniu ust) 
 

- suspensor noszony pod spodniami od doboku,  
 

- ochraniacze goleni (przeznaczone tylko i wyłącznie do sztuk i sportów 
walki)  

 
- ochraniacz piersi w przypadku kobiet (juniorki młodsze, juniorki i seniorki),  

 
- kask obowiązkowy w konkurencjach walk. Musi posiadać osłonę również z   

          góry i z tyłu głowy. Dodatkowo przy konkurencji "soft" oraz semi-hogo  
          wymagany jest kask z maską/kratką.  

 
- hogo – ochraniacz tułowia (obowiązkowy przy konkurencji – "walki hogo").  

 
Sprzęt ochronny nie może zawierać twardych elementów plastikowych, 

metalowych czy innych mogących doprowadzić do uszkodzenia ciała 
przeciwnika. Nie dotyczy to suspensoriów (wykonane są z plastiku). 
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A.6 ORGANIZATOR ZAWODÓW  
 

1.Organizator zawodów organizuje zawody przestrzegając wszystkich zaleceń 
określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 

imprez masowych.  
 

2. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie 
trwania całej imprezy (w tym opieki medycznej) zgodnie z wymogami 

ustawodawczymi.  
 

3. Organizator zapewnia salę odpowiednią do rozgrywania zawodów Taekwon-
do ITF, tj. z odpowiednią ilością szatni, trybunami, oświetleniem i wentylacją, 

matami do rozgrywania konkurencji, nagłośnieniem. Sala musi być 
zaakceptowana przez Zarząd PZ TKD ITF.  
 

4. Organizator w porozumieniu z Zarządem PZ TKD ITF zapewnia sędziowski 
osprzęt techniczny. 

 
5. Organizator zapewnia medale i dyplomy dla zwycięzców poszczególnych 

konkurencji oraz puchary dla najlepszych zawodników w swoich kategoriach. 
Wzór medalu oraz dyplomu musi zostać zatwierdzony przez PZ TKD ITF. 

 
6. Organizator zapewnia puchary za klubową klasyfikację generalną zawodów 

dla pierwszych trzech klubów. 
 

7. Organizator zapewnia baner z logo imprezy spójny z całą szatą graficzną 
(dyplom, medal, plakat) o wymiarach 6x3 m, który będzie umieszczony w tle 

za podium. 
 

8. Organizator zapewnia pomieszczenie dla sędziów, gorący posiłek oraz zimne 
i gorące napoje dla sędziów.  
 

9. Organizator zapewnia odpowiednie pomieszczenie do rejestracji oraz wagę 
do kontroli zawodników. 

 
10. Na hali sportowej musi być wydzielone miejsce na co najmniej trzy 

pełnowymiarowe (7x7 m) plansze z 1 metrowym pasem bezpieczeństwa 
innego koloru, o ile to możliwe, wyłożone matami. Przy każdej planszy, 

wyraźnie oznaczonej numerowanym obrusem, powinien być ustawiony stolik 
sędziowski i krzesła dla sędziów.  

 
11. Organizator zawodów zaprasza na zawody kluby będące zarówno 

członkami zarejestrowanymi w PZ TKD ITF, jak i inne kluby niezrzeszone, 
określając w zaproszeniu – komunikacie o zawodach: rodzaje konkurencji jakie 

będą przeprowadzone, kategorie uczestników i program zawodów. W 
Mistrzostwach Polski mogą brać udział tylko kluby zrzeszone w PZ TKD ITF. 
 

11. Dla dobrego wizerunku organizatora oraz całej organizacji podczas 
oficjalnego otwarcia zawodów oraz ceremonii dekoracji wszyscy zawodnicy 

zobowiązani są do założenia doboków. 
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A.7 KATEGORIE WAGOWE, WIEKOWE, KONKURENCJE  
 

1. Konkurencje rozgrywane są w poszczególnych grupach wiekowych, 
wagowych, wzrostowych oraz z podziałem na stopnie zaawansowania 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, w zależności od rodzaju rozgrywanych 
konkurencji.  

 
2. Wiek zawodników określany jest na podstawie roku urodzenia.   

 
3. Aby dana kategoria podlegała weryfikacji medalowej potrzebnych jest min 2 
zawodników. Do klubowej klasyfikacji medalowej nie będą wliczane medale 

zawodników, którzy nie wygrali żadnej walki lub rundy w układach. 
 

4. Dodatkowo przyznawane są punkty za miejsca 1,2,3. Punkty zliczane są w 
rankingu ogólnym, prowadzonym tylko dla zawodników zrzeszonych w PZ TKD 

ITF.  
 

5. Zawodnicy mogą zostać przeniesieni do kategorii wyżej. Wyjątek stanowi 
kategoria open. Wówczas zawodnicy są przenoszeni do kategorii niżej. 

 
 
* PODZIAŁ KONKURENCJI W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU 
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GRUPA WIEKOWA                

MŁODZICY 5-9 lat - X X - - - X - 

KADECI 10-12 lat X - - X - - X - 

JUNIORZY  MŁODSI 13-15 lat X - - - X X X - 

JUNIORZY 16-18 lat X - - - X X X - 

SENIORZY 19-35 lat X - - - X X X X 

MASTERS +35 lat X - - - X - X X 
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* KATEGORIE W UKŁADACH FORMALNYCH TUL 
 

GRUPA WIEKOWA KONKURENCJA UKŁADÓW FORMALNYCH 

MŁODZICY 5-9 lat - - - 

KADECI 10-12 lat 10 - 7 cup 6  - 3 cup 2 cup i wyżej 

JUNIORZY  MŁODSI 13-15 lat 10 - 7 cup 6 - 3 cup 2 cup i wyżej 

JUNIORZY 16-18 lat 10 - 7 cup 6  - 3 cup 2 cup i wyżej 

SENIORZY 19-35 lat 10 - 7 cup 6  - 3 cup 2 cup i wyżej 

MASTERS +35 lat 10 - 1 cup - - 

 
Uwaga: Do konkurencji układów formalnych warunkowo (na podstawie wysokiego 
poziomu technicznego stwierdzonego przez trenera) mogą zostać dopuszczeni młodzicy, 
jednak startują oni wówczas w kategorii kadetów. Pozostałe konkurencje młodzicy 
rozgrywają w swojej grupie wiekowej. 
 

 

 

 

 

* KATEGORIE WZROSTOWE:  

    SOFTY (KALAKI), SEMI-HOGO, SEMI-CONTACT, TECHNIKI SPECJALNE 

 

GRUPA WIEKOWA PŁEĆ KATEGORIE WZROSTOWE 

MŁODZICY 
dziewczęta - 115 cm - 120 cm - 125 cm - 130 cm - 135 cm - 140 cm + 140 cm 

chłopcy - 115 cm - 120 cm - 125 cm - 130 cm - 135 cm - 140 cm + 140 cm 

 
KADECI 

dziewczęta - 140 cm - 145 cm - 150 cm + 150 cm - - - 

chłopcy - 135 cm - 140 cm - 145 cm - 150 cm - 155 cm + 155 cm  

JUNIORZY  MŁODSI 
dziewczęta - 155 cm - 165 cm + 165  cm - - - - 

chłopcy - 150 cm - 160 cm - 170 cm + 170 cm - - - 

JUNIORZY 
kobiety - 160 cm - 170 cm + 170 cm - - - - 

mężczyźni - 170 cm - 180 cm + 180 cm - - - - 

SENIORZY 
kobiety - 160 cm - 170 cm + 170 cm - - - - 

mężczyźni - 170 cm - 180 cm + 180 cm - - - - 

MASTERS 35+ 
kobiety bez podziału - - - - - 

mężczyźni -175 cm     /   +175 cm - - - - - 
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* KATEGORIE WAGOWE: LIGHT-CONTACT 

 

GRUPA WIEKOWA PŁEĆ KATEGORIE WAGOWE 

JUNIORZY dziewczęta - 45 kg - 50 kg - 55 kg + 55 kg - - 

MŁODSI chłopcy - 42 kg - 47 kg - 52 kg - 58 kg - 64 kg + 64 kg 

JUNIORZY 
kobiety - 50 kg - 55 kg - 60 kg - 65  kg - 70 kg + 70  kg 

mężczyźni - 58 kg - 64 kg - 70 kg - 76 kg - 82 kg + 82 kg 

SENIORZY 
kobiety - 50 kg - 55 kg - 60 kg - 65  kg - 70 kg + 70  kg 

mężczyźni - 64 kg - 70 kg - 76 kg - 82 kg - 88 kg + 88 kg 

 

A.8 ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW  
 

1. Zawodnicy zgłaszani są przez swoich trenerów na specjalnie 
przygotowanych do tego kartach zgłoszeń kompatybilnych z elektronicznym 

systemem turniejowym PZ TKD ITF. 
 
2.Samowolna zmiana formatu formularza skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.  

 
3.Termin zgłoszeń określony będzie każdorazowo przez organizatora zawodów, 

jednak oficjalny termin jest to 7 dni przed datą rozpoczęcia turnieju.  
 

4. Zgłoszenia wysyłane po określonym terminie będą skutkowały naliczeniem 
dodatkowej opłaty w wysokości 100% startowego, a w przypadku 

przekroczenia dodatkowego terminu, odrzuceniem zgłoszenia.  
 

5. Za poprawność danych zawartych w karcie zgłoszenia odpowiedzialny jest 
tylko i wyłącznie trener (instruktor).  

 
6. Zgłoszenie zawodnika w nieprawidłowej kategorii wzrostowej/wagowej wiąże 

się z karą finansową w postaci 100% opłaty startowej.  Tolerancja wagowa 300g. 

7. Trenerzy podpisują oświadczenie, że ich zawodnicy posiadają aktualne 

badania lekarskie i że są ubezpieczeni oraz w przypadku osób niepełnoletnich, 
że posiadają zgodę rodziców lub prawnego opiekuna.  

 
8. Organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za dopuszczenie do 

udziału w zawodach zawodników bez aktualnych badań lekarskich.  Całkowitą 
odpowiedzialność za weryfikację aktualności badań ponosi trener klubowy 

zgłaszający na zawody. 
9. Ze względu na weryfikację wzrostu i wagi, obecność wszystkich zawodników 

podczas rejestracji jest obowiązkowa. 
 

10. W przypadku zawodników biorących udział w walkach light-contact (junior 
młodszy, junior i senior) będzie prowadzona kontrola książeczek lekarskich. 
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A.9  REJESTRACJA ZAWODNIKÓW 

 

A.9.1 KONTROLA WZROSTU I WAGI 

1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 (dwaj) przedstawiciele Komisji 
Sędziowskiej i trener zawodnika. 
 

2. Tolerancja wagowa dla zawodników i zawodniczek to 300 gram.  
 

3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany 
jest do protokołu zawodów.  

 
4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do wcześniejszego 

pomiaru kontrolnego  
 

5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w doboku lub w stroju kąpielowym z 
ważną książeczką  sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz 

legitymacją szkolną lub dowodem osobistym. 

 

A.9.2 BADANIA LEKARSKIE 

1. Badania lekarskie dla zawodników TAEKWON-DO ITF są ważne 6 miesięcy i 

muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce 

sportowo-lekarskiej zawodnika.                                  

2. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i 

nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa 

przychodni sportowo - lekarskiej). W związku z trudnością uzyskania wpisów w 

książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki 

sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać : 

- imię i nazwisko osoby badanej 

- data badania lekarskiego z dopiskiem ZDOLNY 
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny 

sportowej i lekarza. 
 
Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają 

badania lekarskie. 
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A.10 PRZEBIEG ZAWODÓW  

 
1. Turniej w zależności od rangi jest przeprowadzony w jeden lub dwa dni. 

Turnieje klubowe, bądź regionalne odbywają się w jeden dzień. W przypadku 
Mistrzostw Polski oraz zawodów rangi Pucharu Polski jest to impreza 

dwudniowa. Wówczas w pierwszy dzień startują młodzicy i kadeci, a w drugi 
juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy i grupa wiekowa masters. 

 
2. Konkurencje powinny być rozgrywane z uwzględnieniem  pierwszeństwa dla 

kategorii najmłodszych.  
 

3. Wszystkie konkurencje dla danej kategorii wiekowej (z wyjątkiem technik 
specjalnych) powinny być rozgrywane na jednej macie.  

 
4. Konkurencje rozgrywane są w kolejności:  

- układy formalne,  
- techniki szybkościowe, 
- walki (soft, hogo, semi i light contact),  

- techniki specjalne,  
- testy siły (tylko na Mistrzostwach Polski).  

 
5. Po rozegraniu i zakończeniu konkurencji w poszczególnych kategoriach 

następuje ceremonia wręczenia medali.  
 

6. Podczas trwania zawodów w obrębie mat przebywać mogą tylko zawodnicy, 
trenerzy, sędziowie, organizatorzy zawodów oraz ewentualne dodatkowe osoby 

funkcyjne. Pozostałe osoby (rodzice, kibice itp.) nie będą wpuszczane na teren 
rozgrywania się konkurencji.  

 
7. Nadzór nad całością zawodów sprawuje Dyrektor Zawodów oraz Sędzia 

Główny Zawodów, który rozpatruje ewentualne protesty. Podlegają mu 
wyznaczani na każde zawody Sędziowie Planszowi, odpowiadający za sprawny 

przebieg konkurencji, im zaś – sędziowie asystenci. 
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A.11 PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI  
 
A.11.1 UKŁADY FORMALNE.                                                                                  
 

1. Układy  formalne rozgrywane są na  macie o wymiarach 7x7 m z 
dodatkowym 1 metrowym pasem innego koloru wokół tego pola. 

 
2. Zawodnicy  rozgrywają konkurencję układów formalnych parami w systemie 

pucharowym. 
 
3. Zawodnicy zajmują pozycje wyznaczone na macie, sekundanci zajmują 

pozycje za swoim zawodnikiem za matą.  
 

4. Zawodnicy wykonują układ wyznaczony przez Sędziego, przy czym musi być 
to układ z zakresu posiadanego stopnia CUP. 

 
 

POSIADANY STOPIEŃ  

 

NAZWA UKŁADU  
 

10-7 cup  

 

Saju Jirugi - Do San  
 

6-3 cup  

 

Saju Jirugi - Toi Gye  
 

2 cup - i wyżej  

 

Chon Ji – Tong-Il  
 

5. W przypadku różnic stopni zawodników, mogą oni wykonywać układ 
najwyższy dla zakresu niższego stopnia.  
 

6. Po zakończeniu układu zawodnicy czekają na werdykt.  
 

7. W przypadku remisu zawodnicy wykonują kolejny, inny układ formalny 
wyznaczony przez sędziego.  

 
8. W rundzie finałowej zawodnicy wykonują po dwa układy - jeden swój (od 

Chon Ji do swojego stopnia włącznie) oraz drugi wskazany przez sędziego. 
 

9. Ocenie podlega:  
- znajomość treści układu,  diagram (priorytet),  

- poprawność wykonania poszczególnych technik,  
- dynamika,  

- siła,  
- „fala”,  

- okrzyki w odpowiednich momentach,  
- okrzyk z nazwą układu na jego zakończeniu.  
 

10. Układy formalne sędziuje 3 lub 5 sędziów planszowych. Konkurencje 
prowadzi i wydaje komendy sędzia siedzący na środku grupy sędziów.  
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10. Po zakończonym pojedynku sędziowie na znak sędziego planszowego 

wskazują zwycięzcę pojedynku, podnosząc rękę w kierunku zwycięzcy. Remis 
pokazany zostaje poprzez skrzyżowanie podniesionych obu rąk. 

 
11. W przypadku dogrywki sędziowie nie mogą pokazać remisu. 
 

*SCHEMAT PLANSZY I USTAWIENIA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW PODCZAS 

WYKONYWANIA UKŁADÓW FORMALNYCH 
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A.11.2 TECHNIKI SZYBKOŚCIOWE.  
 

Konkurencja dla dzieci poniżej 10 r.ż. (młodzicy). Rywalizacja polega na 

wykonaniu jak największej ilości kopnięć w tarczę w czasie 15 sekund. 
Trafienie zaliczone jest wtedy, kiedy stopa dotknie powierzchni czołowej 

tarczy i z powrotem dotknie podłogi. Tarcza jest trzymana poziomo 
(dół/spód tarczy jest na wysokości pasa zawodnika). Najpierw kopie prawa 

noga, potem lewa - o wyniku decyduje suma kopnięc obydwóch nóg. 

 
W tej konkurencji potrzebny jest następujący skład sędziowski: 

 
-  1 sędzia sekretarz odpowiedzialny za wpisanie wyników zawodników do   

                systemu. 
-  1 sędzia planszowy, który czuwa nad dokładnym pomiarem czasu oraz   

                wydaje komendy start i stop 
-   2 sędziów trzymających dużą tarczę  - w poziomie i na regulaminowej   

                wysokości. 
-   2 sędziów punktowych zliczający ilość poprawnych trafień w tarczę 

 
 

 
PRZEBIEG KONKURENCJI: 

 
1. Sekundanci dostarczają do stolika sędziowskiego identyfikatory 

zawodników.  
 

2. Zawodnicy wykonują na tarcze kilka próbnych kopnięć celem 

przygotowania do konkurencji. 
 

3. Na komendę Sędziego Planszowego rozpoczynają kopnięcia prawą nogą 
w czasie 15 sekund. 

 
4. Po zakończeniu kopnięć prawą nogą następuje 15 sekund przerwy i na 

komendę sędziego ci sami zawodnicy rozpoczynają kopnięcia lewą nogą w 
czasie  kolejnych 15 sekund. 

 
5. Po zakończeniu zadania sędzia sekretarz sumuje wynik z obu nóg. 

 
6. Trzech najlepszych  zawodników awansuje do rundy finałowej. Ich wyniki 

z poprzedniej rundy nie mają już znaczenia, chyba że w rundzie finałowej 
będzie taki sam wynik punktów pomiędzy zawodnikami. Wówczas o 

miejscach na podium decydują wyniki z pierwszej rundy. 
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A.11.3 WALKI SOFT (KALAKI).  
 

1. Sekundanci dostarczają do stolika sędziowskiego identyfikatory 
zawodników.  

 
2. Sekundanci zajmują miejsca wyznaczone po bokach maty.  

 
3. Zawodnicy, po sprawdzeniu przez sędziów punktowych sprzętu 

ochronnego i zajęciu wskazanych miejsc, kłaniają się do sędziów siedzących 
przy stoliku sędziowskim, a następnie do siebie.  

 
4. Walkę prowadzi Sędzia Planszowy i dwóch sędziów punktowych.  

 

5. Walka trwa 1 rundę x 2 min.  
 

6. Na komendę Sędziego Planszowego rozpoczynają walkę.  
 

7. Dozwolone miejsca trafień:  
 

o Głowa z przodu i z boków,  

o Tułów z przodu i z boków,  

o Nogi z przodu, z boku i z tyłu,  

o Obydwie ręce są niepunktowane,  

o Dźgnięcia są dozwolone.  

o Każde trafienie w głowę 2 pkt , reszta 1 pkt 

 

8. Punkty przyznaje Sędzia Planszowy. Po każdym trafieniu sędzia przerywa 
walkę i wskazuje zawodnika, któremu przyznawane są punkty..  

 

9. W przypadku wątpliwości co do trafienia, o ile akcja nie była dla Sędziego 
planszowego w pełni widoczna, przyznaje on punkty po konsultacji z 

Sędziami pomocniczymi.  
 

10. Po każdym zatrzymaniu akcji zawodnicy powracają na środek maty. 
Walka kończy się wyłącznie po komendzie Sędziego Planszowego.  

 
11. Po zakończeniu walki zawodnicy kłaniają sie do sędziów siedzących przy 

stoliku sędziowskim, a następnie do siebie.  
 

12. Walka ze względu na rozmiar zawodników (dzieci do 9 r.ż. włącznie)  
odbywać się może na macie o wymiarach mniejszych niż standardowe 

wymiary - minimalny rozmiar to 5x5 metrów z 1 metrowym pasem 
bezpieczeństwa wokół pola walki.  
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A.11.4 WALKA SEMI-HOGO. (tylko dla kadetów 10-12 lat) 

 
1. Sekundanci dostarczają do stolika sędziowskiego identyfikatory 

zawodników.  
 

2. Sekundanci zajmują miejsca wyznaczone po bokach maty. 
 

3. Zawodnicy, po sprawdzeniu przez sędziów punktowych sprzętu 
ochronnego i zajęciu wskazanych miejsc, kłaniają się do sędziów siedzących 

przy stoliku sędziowskim, a następnie do siebie.  
 

4. Walka trwa 2 rundy po 1 minucie z przerwą 30 sekund lub jedną rundę   

      x2 minuty w zależności od ustaleń przed danym turniejem. 
 

5. Walkę prowadzi Sędzia Planszowy i dwóch sędziów punktowych. Na 
komendę Sędziego Planszowego rozpoczynają walkę. 

 
6. Dozwolone techniki:  

 
- ciosy proste rękami na tułów oraz głowę,  

- kopnięcia proste, okrężne, wyskokowe i obrotowe na tułów oraz głowę. 
 

7. Punkty przyznaje Sędzia Planszowy. Po każdym trafieniu sędzia przerywa 
walkę i wskazuje zawodnika, któremu przyznawane są punkty. 

 
8. W przypadku wątpliwości co do trafienia, o ile akcja nie była dla Sędziego 

Planszowego w pełni widoczna, przyznaje on punkty po konsultacji z 

Sędziami pomocniczymi.  
 

9. Sędzia Planszowy przyznaje punkty: 
 

- jeśli co najmniej dwóch sędziów sygnalizuje punkty dla tego samego 
zawodnika,  

 
- jeśli obaj sędziowie boczni sygnalizują „nie widziałem", a sędzia planszowy 

wskazuje na jednego z zawodników,  
 

- w przypadku gdy sędziowie sygnalizują różną ilość punktów dla tego 
samego zawodnika, sędzia planszowy może zażądać wyjaśnień od sędziów 

bocznych na podstawie, których podejmuje decyzje o ilości przyznanych 
punktów. 

 

10.  Po każdym zatrzymaniu akcji zawodnicy powracają na środek maty. 
Walka kończy się wyłącznie po komendzie Sędziego Planszowego. 

 
 

 



 

Strona 17 z 25 
 

 

A.11.5 WALKA SEMI-CONTACT.  
(konkurencja od juniorów młodszych - min 13 lat) 
 

1. Sekundanci dostarczają do stolika sędziowskiego identyfikatory 
zawodników.  

 
2. Sekundanci zajmują miejsca wyznaczone po bokach maty. 

 
3. Zawodnicy, po sprawdzeniu przez sędziów punktowych sprzętu 

ochronnego i zajęciu wskazanych miejsc, kłaniają się do sędziów siedzących 
przy stoliku sędziowskim, a następnie do siebie.  

 

4. Walka trwa 2 rundy po 1,5 minuty z przerwą 30 sekund lub jedną rundę   
      x2,5 minuty w zależności od ustaleń przed danym turniejem. 

 
5. Walkę prowadzi Sędzia Planszowy i dwóch sędziów punktowych. Na 

komendę Sędziego Planszowego rozpoczynają walkę. 
 

6. Dozwolone techniki:  
 

- ciosy proste rękami na tułów oraz głowę,  
- kopnięcia proste, okrężne, wyskokowe i obrotowe na tułów oraz głowę. 

 
7. Punkty przyznaje Sędzia Planszowy. Po każdym trafieniu sędzia przerywa 

walkę i wskazuje zawodnika, któremu przyznawane są punkty. 
 

8. W przypadku wątpliwości co do trafienia, o ile akcja nie była dla Sędziego 

Planszowego w pełni widoczna, przyznaje on punkty po konsultacji z 
Sędziami pomocniczymi.  

 
9. Sędzia Planszowy przyznaje punkty: 

 
- jeśli co najmniej dwóch sędziów sygnalizuje punkty dla tego samego 

zawodnika,  
 

- jeśli obaj sędziowie boczni sygnalizują „nie widziałem", a sędzia planszowy 
wskazuje na jednego z zawodników,  

 
- w przypadku gdy sędziowie sygnalizują różną ilość punktów dla tego 

samego zawodnika, sędzia planszowy może zażądać wyjaśnień od sędziów 
bocznych na podstawie, których podejmuje decyzje o ilości przyznanych 

punktów. 

 
10.  Po każdym zatrzymaniu akcji zawodnicy powracają na środek maty. 

Walka kończy się wyłącznie po komendzie Sędziego Planszowego. 
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A.11.6 WALKA LIGHT CONTACT.  
(konkurencja od juniorów młodszych- min.13 lat / min. 6 kup) 

 
 

1. Sekundanci dostarczają do stolika sędziowskiego identyfikatory 
zawodników.  

 
2. Sekundanci zajmują miejsca wyznaczone po bokach maty. 

 
2. Zawodnicy, po sprawdzeniu przez sędziów punktowych sprzętu 

ochronnego i zajęciu wskazanych miejsc, kłaniają się do sędziów siedzących 
przy stoliku sędziowskim, a następnie do siebie.  

 
3. Walka trwa 2 rundy x 1,5 minuty z przerwą 60 sekund. W uzasadnionych 
przypadkach przy dużej liczbie startujących (za wyjątkiem Mistrzostw Polski) 
sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem mogą zmniejszyć 

czas walk eliminacyjnych do jednaj rundy. Walki finałowe zawsze odbywają 
się na dystansie 2 (dwóch) rund.  

 
4. Walka odbywa się na macie o wymiarach 7x7 metrów z 1 metrowym pasem 

bezpieczeństwa wokół pola walki. Ze względu na dużą dynamikę walk 

konieczne jest wyróżnienie kolorystyczne poszczególnych stref maty. 

 

5. Walkę prowadzi Sędzia Planszowy i trzech Sędziów Punktowych.   
 

6. Na komendę Sędziego Planszowego rozpoczynają walkę.  
 
7. Dozwolone techniki:  
 

- techniki ręczne: ciosy proste i sierpowe z miejsca i z wyskoku 
- techniki nożne – wszystkie techniki powyżej pasa, za wyjątkiem kopnięć 

kolanem i goleniem.  
 
Zawodnik zdobywa punkty, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany 

dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą. 
/Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia / Sędziowie punktują 

jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z kontrolowaną 
siłą.  

Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz 
pola walki.  

Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu (będąc na zewnątrz 
pola walki przynajmniej jedną stopą zawodnik nie zdobywa punktów).   

 

 

8. Mając na uwadze podniesienie jakości walk poprzez ich poziom 
techniczny wprowadzony zostaje limit uderzeń technikami ręcznymi  do 

maksymalnie trzech w serii. Następnie zawodnik albo przerywa walkę 
wycofując się z bliskiego kontaktu albo kontynuuje akcję przy użyciu 

technik/i nożnej... 
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9. Punkty przyznają Sędziowie Punktowi klikając w klikery oznaczone 
kolorem czerwonym i niebieskim. Po zakończeniu walki sędzia punktowy na 

podstawie ilości punktów zgromadzonych na liczniku klikera wskazuje 
zwycięzcę. Wygrywa zawodnik, który wygra większością głosów 

sędziowskich. W przypadku remisu zeruje się klikery i zawodnicy walczą 

dodatkową jedną, 1-no minutową rundę. W przypadku kolejnego remisu 
decyduje sędzia planszowy na podstawie przebiegu całości walki - 

aktywność zawodników, większa ilość technik nożnych, lepiej wykonane 
techniki ataku i obrony, ogólna postawa. 

 
 

 

 
 

 

A.11.7 PUNKTACJA W KONKURENCJI WALK: 
 
- SEMI-HOGO,  
 
- SEMI-CONTACT,  
 

- LIGHT-CONTACT 
 
 
a) 1 punkt przyznaje się za technikę ręczną na głowę lub tułów,  

b) 2 punkty przyznaje się za technikę ręczną na głowę z wyskoku,  

c) 2 punkty przyznaje się za technikę nożną na tułów,  

d) 3 punkty przyznaje się za technikę nożną na głowę,  

e) 3 punkty przyznaje się za technikę nożną z obrotu na tułów,  

f) 4 punkty przyznaje się za technikę nożną z obrotu na głowę.  
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* Wygląd maty do konkurencji: walki soft (kalaki), semi-hogo oraz semi-contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Wygląd maty do konkurencji: walki light-contact. 
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A.11.8 TECHNIKI SPECJALNE.  
 

Podział. Z wyjątkiem kategorii senior i masters,  każdy zawodnik startuje 
w kasku. Obowiązuje podział według kategorii wiekowych oraz według 

kategorii wzrostowych (wg tabel z walk). 
Ilość rozgrywanych konkurencji technik specjalnych jest ustalana przez 

organizatora zawodów, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.  
 

Oficjalne międzynarodowe turnieje realizują tą konkurencję 
sumując punkty z poszczególnych technik: 

Twimyo Ap Nopi Chagi,  
Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi, 

Twimyo Dollyo Chagi,  
Twimyo Dolmyo Yop Cha Jirugi 360 stopni,  

Twimyo Bandae Dollyo Chagi).  

 
Przebieg konkurencji przy Twimyo Ap Nopi Chagi:  

Wysokość w danej kategorii wyznacza najniższy zawodnik poprzez: 
- dotknięcie głową (młodzicy i kadeci) 

- wyciągnięcie wyprostowanej ręki w górę z zaciśniętą pięścią (od jun. 
młodszego)  

 
Zawodnik po wyczytaniu go przez sędziego podchodzi do wykonania danej 

techniki. Sędzia wydaje komendę  i wówczas zawodnik rozpoczyna technikę 
z pozycji walki (Niunja Sogi Kaunde Palmok Daebi Makgi).  

 
W tej pozycji zawodnik również kończy daną technikę.   

Po skończonej technice zawodnik czeka na werdykt sędziów i przechodzi do 
następnej techniki.  

Po zakończonej turze podliczane są punkty za wykonanie poszczególnych 

technik.  
Na końcu rundy sędziowie przekazują informację, kto bierze udział w 

następnej rundzie.  
 

2. Punktacja:  
- Brak dotknięcia packi - 0 pkt.  

- Dotknięcie – 1 pkt.  
 

Konkurencję wygrywa zawodnik, który uzyskał przewagę punktową. W razie 
remisu, następuje dogrywka z ustaloną przez sędziów techniką.  

W celu ustalenia 2 i 3 miejsca, zawodnicy posiadający tyle samo punktów, 
również przystępują do dogrywki. Technikę w dogrywce ustalają sędziowie. 

Zawodnicy kontynuują konkurencję aż do wyłonienia zwycięzcy. Aby 
technika została zaliczona zawodnik musi wylądować bez upadku lub 

podparcia.  

Plansza do technik specjalnych musi być wyłożona matami. Poziom 
początkowy jest ustalany przez Sędziego Planszowego na poszczególnych 

zawodach.  
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A.11.9 TESTY SIŁY. (tylko w kat.  senior + masters) 
 

Konkurencja rozgrywana tylko na Mistrzostwach Polski. Ilość desek w 
poszczególnych technikach ustalana jest każdorazowo przez organizatora 

zawodów. W przypadku imprez międzynarodowych są ustalone sztywne 
ilości. 

 
Do przeprowadzenia tej konkurencji niezbędny jest przyrząd, który w 

sposób bezpieczny umożliwi w powtarzalnych warunkach łamanie tej samej 
iości desek. 

 
 

Oficjalne międzynarodowe turnieje realizują tą konkurencję 

sumując punkty z poszczególnych technik: 
 

 
Mężczyźni:  

 
1. Ap Joomuk  

 
2. Sonkal Taerigi  

 
3. Yopcha Jurugi  

 
4. Dollyo Chagi  

 
5. Bandae Dollyo Chagi  

 

 
 

Kobiety:  
 

1. Sonkal Taerigi  
 

2. Yopcha Jirugi  
 

3. Dollyo Chagi 
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A.12 OSTRZEŻENIA, PUNKTY UJEMNE I   

         DYSKWALIFIKACJE. 
 
 
A.12.1. OSTRZEŻENIA.   
 
Ostrzeżenia przyznawane są za:  

 
- opuszczenie pola walki obiema stopami,  

- unikanie walki,  
- zastosowanie niedozwolonej techniki ręcznej lub nożnej,  

- kontakt z podłożem innej części ciała niż stopy,  
- upuszczenie pałki soft,  

- uderzenia poniżej pasa, w plecy lub tył głowy,  
- zbyt silny kontakt,  

- niesportowe zachowanie, lekceważenie przeciwnika,  
- niesportowe zachowanie Sekundanta / Trenera / Kierownika drużyny,  
- uderzenia po komendzie „STOP”.  

 

 
 
A.12.2. PUNKTY UJEMNE.   
 
Punkty ujemne przyznawane są w przypadku:  

 
- ataku na leżącego przeciwnika,  

- celowym ataku na przeciwnika niedozwoloną techniką,  
- ignorowania poleceń sędziego przez zawodnika lub jego sekundanta,  

- po drugim ostrzeżeniu zawodnikowi odejmuje się 1 pkt., lub (gdy zawodnik 
nie ma zdobytych punktów przyznaje się jeden punkt przeciwnikowi).  

 
 
 

A.12.3 DYSKWALIFIKACJE.  
 
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w przypadku:  

 
- ewidentnie zaniżonej wagi lub wzrostu zawodnika. Ważenie i mierzenie 

wszystkich zawodników odbywa się podczas rejestracji ekipy przed 
rozpoczęciem zawodów. 

 
- niestawienie się na matę podczas zbiórki przed rozpoczęciem kategorii lub 
stawienie się po regulaminowym czasie od wezwania (1 minuta);  

 
- nieposiadanie, mimo wezwania do uzupełnienia lub zmiany, właściwego stroju 

i wyposażenia ochronnego;  
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- podejrzenia lub stwierdzenia, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, albo nie kontroluje emocji lub wykonywanych technik 
podczas walki, zagrażając życiu lub zdrowiu innych zawodników; 

 
- pomimo wcześniejszych upomnień mocno niesportowe zachowanie zawodnika 

lub jego sekundanta wobec przeciwnika lub sędziego;  
 

 
Sędzia Planszowy przerywa walkę w przypadku: 

 
- po kontuzji zawodnika, sędzia ma prawo wezwać lekarza w celu wydania 
opinii czy kontuzjowany zawodnik może walczyć dalej  

 
-  przy 10 punktach przewagi jednego z zawodników (soft i semi contact - np. 

0-10, 1-11), mając na uwadze bezpieczeństwo zawodnika,  
 

- gdy zawodnik otrzyma 6 ostrzeżeń.  
 

- w walce light-contact w momencie gdy sędzia stwierdzi widoczną przewagę 
jednego zawodnika nad drugim - przerywa walkę, sprawdza punkty u sędziów 

punktowych (klikiery) i na podstawie oceny pozostałych sędziów punktowych 
decyduje o kontynuowaniu walki lub o jej przerwaniu.  

 
- na wniosek sekundanta (trenera) 

 
 

A.13 KONTUZJE.  
 

- W razie kontuzji na matę wzywana jest pomoc medyczna.  
 

- Wyłącznie lekarz decyduje o możliwości kontynuacji walki.  
 

- Sekundant (trener, instruktor) może w każdej chwili poddać zawodnika.  
 

- Zwycięzcę, w sytuacji braku możliwości kontynuowania walki, ustalają 
sędziowie biorąc pod uwagę dotychczasowy jej przebieg.  
 

- osoba która spowodowała kontuzję niedozwoloną techniką zostaje 
dyskwalifikowana !!!  

 
 

A.14 ODWOŁANIA.  

 
Trener (instruktor) zawodnika może odwołać się od decyzji sędziów do 
Dyrektora Zawodów. Musi to uczynić w ciągu 3 minut od zakończenia walki. 
Odwołujący się wskazuje, który punkt niniejszego regulaminu został złamany. 

Sędzia Główny wydaje decyzję niezwłocznie po wysłuchaniu dowolnie 
wybranych przez siebie świadków zdarzenia. Od jego decyzji nie ma odwołania.  
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A.15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  
 

1.Za respektowanie niniejszego regulaminu odpowiedzialni są:  
 

- Organizator turnieju,  
- Sekundanci / Trenerzy / Instruktorzy / Kierownicy drużyn,  

- Zawodnicy,  

- Sędziowie.  
 

 
2. Organizator turnieju, Zarząd PZ TKD ITF, Dyrektor Zawodów oraz Sędzia 

Główny turnieju – zastrzegają sobie możliwość zmian ilości rozgrywanych 
konkurencji, ich czasu oraz kolejności.  

 
 

3. We wszelkich sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie 
decyzję podejmuje Dyrektor Zawodów razem z Komisją sędziowską oraz 

Organizatorem turnieju. 
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