11 Styczeń 2017 - Lublin Polska
Zaproszenie
Drodzy Mistrzowie, Instruktorzy, Zawodnicy,
W imieniu Polskiego Związku Taekwon-Do i Europejskiej Federacji Taekwon-Do mam
zaszczyt zaprosić Was na:
VIII Puchar Europy Taekwon-Do
i
Międzynarodowy Puchar Taekwon-do Dzieci i Kadetów.
Które odbędą się w dniach 9-11 czerwca 2017 roku w Lublinie.
Wydarzenie odbędzie się w Sportowej Hali Globus mieszczącej się przy ulicy
Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.
Chcę powitać Mistrzów, Instruktorów, Zawodników i wszystkich entuzjastów
Taekwon-Do w Lublinie. Mam nadzieję, że imprezy towarzyszące, oferowane w tym
roku przez Lublin z okazji swojego 700lecia, zaspokoją waszą ciekawość i dostarczą
wiele niezapomnianych wrażeń.
Mam również wielką nadzieję, że Puchar Europy i Międzynarodowy Puchar
Taekwon-do dzieci i kadetów będą wydarzeniami pełnym sukcesów dla wszystkich
uczestników, trenerów, sędziów, VIP’ów oraz osób towarzyszących.
Do zobaczenia w czerwcu 2017 roku w Lublinie Mieście Inspiracji..

Wasz w Taekwon-Do,

Mistrz Jerzy Jedut
Prezes
Polskiego Związku Taekwon-do
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VIII Puchar Europy Taekwon-Do
i
Międzynarodowy Puchar Taekwon-do Dzieci i Kadetów.
Informacja ogólna
Data: 9-11 Czerwiec 2017 roku
Miejsce: Hala Sportowa „Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8, Lublin
http://www.mosir.lublin.pl/

Organizatorzy: Europejska Federacja Taekwon-Do (AETF) i Polski Związek Taekwon-Do przy
współpracy z Lubelskim Sportowym Klubem Taekwon-Do.
Kontakt: eurocup2017@pztkd.lublin.pl
Telefon/ Fax nr: +48 817431150
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DATA PRZYJAZDU I MIEJSCE REJESTRACJI
Drużyny muszą przyjechać do Lublina w czwartek 8 czerwca 2017 roku przed godziną 16:00
(dotyczy uczestników biorących udział w Międzynarodowym Pucharze Taekwon-do Dzieci
i Kadetów) lub w piątek 9 czerwca 2017 roku przed godziną 16:00 (dla uczestników
biorących udział w VIII Pucharze Europy). Drużyny muszą stawić się w hali sportowej
“Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie http://www.mosir.lublin.pl/ celem
rejestracji, uiszczenia opłat za zakwaterowanie i przystąpienia do ważenia.
Jak dojechać do Lublina:
- samochodem: https://www.google.pl/maps/place/Lublin
- pociągiem: http://www.rozklad-pkp.pl/
REJESTRACJA
Rejestracja zawodników, trenerów, VIP’ów i osób towarzyszących będzie koordynowana
przez Europejską Federację Taekwon-do. Przebiegała będzie jedynie poprzez stronę systemu
online.
Od 20 stycznia 2017 roku kluby członkowskie muszą wysłać aplikację z prośbą o nadanie
loginu i hasła poprzez poniższą stronę:
http://eurocup2017.pztkd.lublin.pl/registration.php.
W momencie otrzymania danych do logowania, można wprowadzać uczestników do systemu
on-line. Z poniższego linku.
http://eurocup2017.pztkd.lublin.pl/registration.php.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z komitetem
organizacyjnym poprzez następujący e-mail;
eurocup2017@pztkd.lublin.pl
Informacje o zawodach można również znaleźć na poniżej stronie internetowej:
www.itfeurope.org
ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
Zawody rozegrane zostaną według regulaminu Pucharu Europy i Międzynarodowego
Pucharu Taekwon-Do Dzieci i Kadetów AETF.
WAGA
a. 8 Puchar Europy
Ważenie uczestników 8 Pucharu Europy odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 roku
w godzinach 12:00 do 19:00 zgodnie z planem ważenia uwzględniającym kolejność
klubów/krajów w hali sportowej “Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie
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b. Międzynarodowy Puchar Dzieci i Kadetów
Ważenie uczestników Międzynarodowego Pucharu Dzieci i Kadetów odbędzie się w czwartek
8 czerwca 2017 roku w godzinach od 12:00 do 19:00.
Uwaga!
Wszyscy zawodnicy muszą stawić się osobiście na ważeniu bez względu na to czy startują
w kategorii walk czy nie. Jeżeli zawodnik nie pojawi się na ważeniu przed godziną 19:00
zostanie usunięty z listy uczestników zawodów.
Uczestnicy muszą również posiadać ważny dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty,
licencję zawodnicza PZTKD), oficjalny identyfikator Pucharu Europy oraz potwierdzenie
stopnia (plastikowa karta dot. czarnych pasów),
Wszyscy zawodnicy muszą podejść do ważenia w spodniach od doboku firmy, której strój
jest oficjalnie zaaprobowany przez Międzynarodową Federację Taekwon-do (nie dotyczy
dzieci I kadetów) oraz w koszulce. Maksymalna dopuszczana różnica wagi wynosi 500 gram.
WPISOWE:
a. 8 Puchar Europy
Opłata wpisowa wynosi € 60 Euro za jednego uczestnika (indywidualnie lub jako członka
drużyny).
Kwota nie jest zwracana nawet, jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
Opłata wpisowa dla drużyn wynosi € 50 Euro za drużynę. Należność musi być uiszczona
w Euro ze względu na różnice kursowe, oraz rozliczenia z AETF, które ma tylko rozliczenie
w Euro. Kwota nie jest zwracana nawet, jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
Opłaty wpisowe mogą być wpłacone drogą elektroniczną przed dniem 29 Maja 2017 roku na
konto bankowe AETF. Prosimy pamiętać o opłaceniu dodatkowych kosztów transferu, jeżeli
AETF będzie musiał opłacić w/w koszty, należy zwrócić je po przyjeździe na Puchar Europy.
Odbiorca: All Europe Taekwon-Do Federation
Adres: 5/B Milenijna, 20-884 Lublin, Poland
Bank: BPS SA. o/ Lublin
Adres Banku: 4 Karłowicza, 20-027 Lublin, Poland
Numer konta: PL 16 1930 1695 2500 0518 6754 0002
SWIFT: POLU PL PR
Lub gotówkowo po przyjeździe bezpośrednio w punkcie rejestracji zawodników.
b. Międzynarodowy Puchar Dzieci i Kadetów
Opłata wpisowa wynosi € 30 Euro za jednego uczestnika (indywidualnie lub jako członka
drużyny). Kwota nie jest zwracana nawet, jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
Opłaty wpisowe mogą być wpłacone drogą elektroniczną przed dniem 29 Maja 2017 roku na
konto bankowe Lubelskiego Sportowego Klubu Taekwon-Do. Prosimy pamiętać o opłaceniu
dodatkowych kosztów transferu, jeżeli Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do będzie musiał
opłacić w/w koszty należy zwrócić je po przyjeździe na Międzynarodowy Puchar Dzieci
i Kadetów.
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Odbiorca: Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do
Adres: 1/1 Nowowiejskiego, 20-880 Lublin, Poland
Bank: Bank Pekao SA I Oddział w Lublinie
Adres Banku: Nowowiejskiego 2, 20-880 Lublin
Numer Konta: PL 76124024701978001040285336,
SWIFT: PKOPPLPW
Lub gotówkowo po przyjeździe bezpośrednio w punkcie rejestracji zawodników.
ZAKWATEROWANIE
Za zakwaterowywanie drużyny/klubu/kraju musi być wyznaczona jedna odpowiedzialna
osoba.
Prosimy o dokonywania rejestracji wyłącznie przez Polski Związek Taekwon-Do.
Hotele rozmieszczone są w różnych odległościach od sali, jeżeli jakaś drużyna potrzebuje
pomocy w organizacji transportu prosimy o zgłoszenie tego do Polskiego Związku
Taekwon-Do. Podczas Pucharu proponujemy poniższe lokalizacje.
Hotel dla VIP’ów oraz dla Sędziów:
Grand Hotel LUBLINIANKA ****, Lublin, Krakowskie Przedmieście 56,
http://www.lublinianka.com
Hotele dla uczestników
Hotel VICTORIA***, Lublin, Narutowicza 58/60
www.hotel.victoria.lublin.pl
HOTELS Lublin***, Podzamcze 9
www.hotels-lublin.pl
Hotel Campanile***, Lubomelska 14, 20-067 Lublin
http://www.campanile-lublin.pl/en
Motel PZM, B. Prusa 8 20-064 Lublin
http://www.hotelpzm.pl/lublin/
Rodzaj
Pokoju
1 osobowy
2 osobowy
3 osobowy

Motel PZM

Hotels
Lublin***

Victoria
Hotel***

Campanille
Hotel***

39 Euro
37 Euro
35 Euro

--45 Euro
40 Euro

55 Euro
45 Euro
40 Euro

55 Euro
45 Euro
---

Grand Hotel
Lublinianka
***/****
90 Euro
60 Euro
---

Cena zawiera pełne wyżywienie. Możliwe jest zapłacenie za nocleg w złotówkach w cenie
sprzedaży Euro w dniu poprzedzającym płatności. Niemniej jednak gwarantujemy sobie
prawo do zaokrąglenia kwoty w górę.
UWAGA! PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, ŻE LICZBA MIEJSC W HOTELACH JEST OGRANICZONA.
W celu otrzymania Identyfikatora zawodów należy zakwaterować się przez Polski Związek
Taekwon-Do. Ze względu na fakt, że musimy dokonać na dwa miesiące wcześniej przedpłaty
w wysokości 50 %.
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Kluby członkowskie, które nie kwaterują się poprzez Polski Związek Taekwon-do muszą uiścić
opłatę w wysokości 50 € za osobę, aby otrzymać identyfikator. Ze względu na fakt, że są dwa
terminy płatności dla organizatora, oraz ze względu na różnicę kursu wymiany Euro prosimy
do własnych preliminarzy o przeliczanie 1 € za 4,40 pln.
W razie pytań w niniejszej sprawie prosimy o kontakt z biurem PZTKD.
Proces kwaterowania:
Krok 1
Wypełnij i wyślij “Aplikację rezerwacji miejsc w hotelu” przed dniem 10 kwietnia 2017 roku.
Po upłynięciu tej daty nie możemy zagwarantować, że w hotelach będą jeszcze miejsca lub,
że ceny będą zgodne z w/w tabelą. W razie wyczerpania się miejsc w wybranym hotelu
organizator zaproponuje hotel, gdzie będą jeszcze wolne miejsca.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mailowy: eurocup2017@pztkd.lublin.pl.
Organizatorzy sprawdzą twoje zakwaterowanie i wyślą ci fakturę na 50% całej kwoty na
każdą osobę podaną w aplikacji. Oczywiście możesz uiścić pełną kwotę za zakwaterowanie.
Zakwaterowanie nie zostanie potwierdzone do momentu, aż wymagana kwota nie znajdzie
się na koncie bankowym organizatora. Prosimy o opłacenie kosztów transferu, w przypadku
ich nie opłacenia należy zwrócić dodatkowy koszt organizatorowi po przyjeździe.
Krok 2
Po wpłynięciu kwoty na konto, twoja rezerwacja będzie oficjalnie zaakceptowana. Osoby
odpowiedzialne za zakwaterowanie zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.
Krok 3
Pełna kwota za zakwaterowanie musi zostać uiszczona przed dniem 30 kwietnia 2017 roku
Uwaga! Wszystkie opłaty za zakwaterowanie muszą być uiszczone na konto organizatora
w związku z datami. Opłaty gotówkowe nie zostaną przyjęte.
Krok 4
Można dokonywać małych zmian w zakwaterowaniu do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
Po tej dacie nie będą możliwe żadne zmiany w rezerwacjach, a na podstawie zgłoszenia
zostanie wyliczona kwota dla każdego klubu za zakwaterowanie.
UWAGA!
W związku z sezonem turystycznym I limitowaną liczbą pokoi w hotelach organizator nie
może zagwarantować zakwaterowania dla osób, które zgłoszą się po 10 kwietnia 2017
roku.
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UCZESTNICY I KATEGORIE:
Uczestnicy zostają podzieleni na poniższe grupy wiekowe:
a. 8 Puchar Europy
grupy wiekowe:
JUNIORZY: 14-18 lat
Osoby urodzone w latach 1999 - 2003
SENIORZY: 18 lat i starsi
Osoby urodzone przed 1999
Uczestnicy urodzeni w 1999 roku mogą brać udział w zawodach jako senior lub jako junior,
jednak muszą się zdecydować przez rozpoczęciem współzawodnictwa, w której kategorii
wiekowej wystartują. Mieszanie/Zmienianie grup wiekowych nie jest dozwolone.
b. Międzynarodowy Puchar Dzieci i Kadetów
grupy wiekowe:
DZIECI :
10-12 lat
Osoby urodzone w latach 2005-2007
KADECI:
12-14 lat
Osoby urodzone w latach 2003-2005
Uczestnicy urodzeni w 2003 roku mogą wziąć udział w zawodach jako junior w Pucharze
Europy lub jako Kadet w Międzynarodowym Pucharze Dzieci I Kadetów. Uczestnicy muszą się
zdecydować przez rozpoczęciem współzawodnictwa, w której kategorii wiekowej wystartują.
Mieszanie/Zmienianie grup wiekowych nie jest dozwolone. Uczestnicy urodzeni w 2005 roku
mogą brać udział w zawodach jako Dziecko lub Kadet, jednak muszą się zdecydować przez
rozpoczęciem
współzawodnictwa,
w
której
kategorii
wiekowej
wystartują.
Mieszanie/Zmienianie grup wiekowych nie jest dozwolone.
Podział na pasy:
a. 8 Puchar Europy
Kategorie indywidualne i drużynowe:
a. Kolorowe Pasy – niebieskie i czerwone pasy (jedna grupa)
b. Czarne pasy – I-VI Dany
Kategorie:
a. Układy Indywidualne
b. Walki Indywidualne
c. Układy drużynowe
d. Walki drużynowe
e. Walka tradycyjna
Zawodnicy biorący udział w konkurencjach opisanych w poniższym regulaminie muszą być
zdrowi i zarejestrowani w swoich Narodowych Związkach lub Klubach.
Zawodnicy muszą posiadać niebieski pas lub wyższy stopień I mieć ukończone 14 lat. Przepis
o minimalnym wieku 14 lat musi być przestrzegany podczas roku 2017. (minimum rok
urodzenia 2003).
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Jedynie Kluby, które posiadają aktualny numer plaque, lub reprezentacje narodowe z krajów
z opłaconą składką członkowską do AETF, mogą wziąć udział w Pucharze Europy.
KATEGORIE ZAWODÓW
Współzawodnictwo zostało podzielone na kategorie, indywidualne i drużynowe.
Układy, Walki, Walka tradycyjna. W każdym przypadku współzawodnictwo
zostanie przeprowadzone według systemu Pucharowego.
DRUŻYNA
Kategorie Drużyn Juniorów i Seniorów :
Układy drużynowe mężczyzn/kobiet
Walki mężczyzn/kobiet
Każda drużyna może wziąć udział zarówno w układach jak i walkach drużynowych.
W walkach zawodnicy mogą mieć dowolną kategorię wagową.
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW – INDYWIDUALNIE I DRUŻYNOWO
DRUŻYNA (mężczyźni i kobiety)
Drużyna może składać się z maksymalnie dziesięciu (10) zawodników. Nie muszą być to
zawodnicy, którzy startują w kategoriach indywidualnych.
DRUŻYNA
Mężczyźni
Z pośród dziesięciu (10) zawodników minimum 5 + 1 rezerwowy (opcjonalnie) mogą
brać udział w układach.
Z pośród dziesięciu (10) zawodników minimum 3 a maksimum 5 zawodników + 1
rezerwowy (opcjonalnie) mogą brać udział w walkach.
Kobiety
Z pośród dziesięciu (10) zawodników minimum 5 + 1 rezerwowy (opcjonalnie) mogą
brać udział w układach.
Z pośród dziesięciu (10) zawodników minimum 3 a maksimum 5 zawodników + 1
rezerwowy (opcjonalnie) mogą brać udział w walkach.
Zmiany zawodników nie są dozwolone po przypisaniu zawodników do odpowiednich
drużyn.
UWAGA: Jeżeli jest więcej niż jedna drużyna reprezentująca kraj lub klub, jeden zawodnik
może brać udział w walkach lub układach w tej samej drużynie (Drużyna 1 lub Drużyna 2).
Oznacza to na przykład, że startowanie w drużynie 1 w układach i w drużynie 2 w walkach
nie jest dozwolone.
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UKŁADY
Mężczyźni/Kobiety
Indywidualnie/Drużynowo
ELIMINACJE – INDYWIDUALNE
Przy eliminacji zawodników stosowany zostanie system Pucharowy. Zawodnicy będą
startować parami, jednocześnie wykonując wskazany układ. W półfinale i finale będą dwa
wskazane przez sędziów układy, (jeden z ostatnich trzech układów i jeden z pozostałych).
Sędziowie zdecydują, który uczestnik awansuje do kolejnej rundy
WYKONANIE I DECYZJE - INDYWIDUALNE
Niebieskie i czerwone pasy wykonywać będą jeden z poniższych układów.
o
CHON-JI to JOONG-GUN w przypadku 4.kup
o
CHON-JI to TOI-GYE in case of 3. kup
o
CHON-JI to HWA-RANG in case of 2. kup
o
CHON-JI to CHOONG-MOO in case of 1. kup
Posiadacze stopnia I Dan wykonują układ/y z grupy od CHON-JI do GE-BAEK.
Posiadacze stopnia II Dan wykonują układ/y z grupy od CHON-JI do JUCHE.
Posiadacze stopnia III Dan wykonują układ/y z grupy od CHON-JI do CHOI-YONG.
Posiadacze stopni IV, V i VI Dan wykonują układ/y z grupy od CHON-JI do MOONMOO.
ELIMINACJE – JUNIORZY I SENIORZY – DRUŻYNOWO
Przy eliminacji drużyn stosowany będzie system Pucharowy. Każda z drużyn będzie
wykonywać osobno zadany układ. W półfinale drużyny będą wykonywać jeden układ
wybrany przez sędziów i jeden wybrany przez siebie. Sędziowie zdecydują, która drużyna
awansuje do kolejnej rundy
W przypadku remisu losowany zostaje układ z pozostałych układów nie wykonywanych
przez żadną z drużyn. Do momentu aż uda się wybrać zwycięzcę.
WYKONANIE I DECYZJE - DRUŻYNOWO
Każda drużyna (5 zawodników) musi wykonać razem 1 wybrany przez sędziów układ. Od
pół finałów jeden wybrany przez sędziów jeden przez drużynę.
a. Drużyny pasy kolorowe
o Układ wybierany jest z pośród układów poczynając od CHON-JI do
najwyższego układu, który może wykonać najniższy stopień w drużynie.
b. Drużyny czarne pasy
o Układ wybierany jest z pośród układów poczynając od CHON-JI do GE-BAEK
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WALKI
INDYWIDUALNE
(A) Kategorie Męskie/ Żeńskie.
(B) Waga
Kategorie wagowe juniorów (14-18 lat)
Mężczyźni:
a. MICRO do 50 kg
b. LIGHT od 50 do 56 kg
c. MIDDLE od 56 do 62 kg
d. LIGHT HEAVY od 62 do 68 kg
e. HEAVY od 68 do 75 kg
f. HYPER pow. 75 kg

Kobiety:
a. MICRO do 45 kg
b. LIGHT od 45 do 50 kg
c. MIDDLE od 50 do 55 kg
d. LIGHT HEAVY od 55 do 60 kg
e. HEAVY od 60 do 65 kg
f. HYPER pow. 65 kg

Kategorie wagowe seniorów (18 lat i starsi)
Mężczyźni:
a. MICRO do 57 kg
b. LIGHT od 57 do 63 kg
c. MIDDLE od 63 do 70 kg
d. LIGHT HEAVY od 70 do 78 kg
e. HEAVY od 78 do 85 kg
f. HYPER pow. 85 kg

Kobiety:
a. MICRO do 50 kg
b. LIGHT od 50 do 56 kg
c. MIDDLE od 56 do 62 kg
d. LIGHT HEAVY od 62 do 68 kg
e. HEAVY od 68 do 75 kg
f. HYPER pow. 75 kg

UWAGA: zawodnik zakwalifikowany podczas wagi do określonej kategorii wagowej nie może
wystartować w kategorii wyższej. Pojedynki rozgrywa się według systemu pucharowego.
DRUŻYNOWO
JUNIOR LUB SENIOR – DRUŻYNA
Każda drużyna (Męska i/lub damska złożona z zawodników o dowolnej wadze i stopniu)
musi składać się, z co najmniej trzech (3) i maksymalnie pięciu (5) uczestników plus
dodatkowo jeden (1) jako rezerwowy opcjonalnie.
CZAS TRWANIA POJEDYNKÓW I DECYZJE:
Indywidualne sparingi i walki finałowe będą trwały jak poniżej:
a. Czarne pasy seniorzy – dwie (2) rundy po dwie (2) minuty z jednominutową
przerwą pomiędzy rundami.
b. Czarne pasy juniorzy i kolorowe pasy juniorzy I seniorzy - dwie (2) rundy po
półtorej (1,5) minuty z jednominutową przerwą pomiędzy rundami.
Drużyna: Każdy pojedynek drużynowy trwa jedną (1) rundę dwu (2) minutową.
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UWAGA!
Zgodnie z zasadami AETF dotyczącymi rozgrywania Pucharu Europy, poniższe decyzje będą
obowiązywać:
(“dawne” zasady walk drużynowych)
i. W przypadku, gdy trzech z czterech sędziów punktowych wyda decyzję na korzyść
wygranej jednego z zawodników, ten zostaje zwycięzcą walki i dwa punkty zostają
dodane do punktacji drużyny.
ii. W przypadku, gdy trzech z czterech sędziów punktowych zdecyduje, że jest remis
każda z drużyn otrzymuje po jednym punkcie.
iii. W przypadku, gdy dwóch sędziów punktowych zdecyduje na korzyść jednego
z zawodników, jeden sędzia da zwycięstwo drugiemu i jeden bądź obydwaj wskażą
remis, dwa punkty zostaną dodane do drużyny, która otrzymała dwa wskazania
sędziów punktowych.
iv. W przypadku, gdy dwóch sędziów punktowych wskaże na jednego zawodnika,
a dwóch kolejnych sędziów wskaże na drugiego zawodnika. Orzekany jest remis i obie
drużyny otrzymują po jednym punkcie.
v. Jeżeli po ukończeniu pięciu pojedynków wyjdzie wynik remisowy, trenerzy z obu
drużyn wybierają do pojedynku rozstrzygającego po jednym zawodniku.
Dodatkowa runda trwa dwie minuty. Zwycięzca tego pojedynku zdobywa wygraną
dla swojej drużyny.
vi. Jeżeli po upłynięciu dwóch minut wynik wciąż jest remisowy, wtedy rozgrywa się
walka do pierwszego trafienia. Pierwszy zawodnik, który zdobędzie punkt wygrywa
pojedynek i zapewnia zwycięstwo swojej drużynie.
vii. Podczas walki do pierwszego trafienia zawodnik zwycięża, gdy uzyska minimum
dwa wskazania sędziów.
WALKA TRADYCYJNA
Mężczyźni, Kobiety i/lub Pary mieszane (wyłącznie czarne pasy)
JUNIORZY I SENIORZY
Konkurencja walk tradycyjnych będzie rozgrywana w systemie pucharowym.
b. Międzynarodowy Puchar Dzieci i Kadetów
Kategorie z podziałem na pasy:
Układy indywidualne (dotyczy jedynie kategorii walk):
Grupa 9-8-7
6-5-4
3-2-1
I Dan
Kategorie:
a. Układy indywidualne
b. Walki indywidualne
Zawodnicy biorący udział w konkurencjach opisanych w poniższym regulaminie muszą być
zdrowi i zarejestrowani w swoich Narodowych Związkach lub Klubach.
Powinni posiadać minimum 9 kup lub wyższy stopień i mieć powyżej 10 lat. Przepis o
minimalnym wieku 10 lat musi być przestrzegany podczas roku 2017. (minimalny rok
urodzenia 2007).
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KATEGORIE UKŁADÓW
DZIECI
Grupa 9-8-7 kup
Grupa 6-5-4 kup
Grupa 3-2-1 kup
Grupa I Dan

KADECI
Grupa 9-8-7 kup
Grupa 6-5-4 kup
Grupa 3-2-1 kup
Grupa I Dan

ELIMINACJE – INDYWIDUALNIE
Przy eliminacjach indywidualnych będzie stosowany system Pucharowy. Zawodnicy będą
startować parami, jednocześnie wykonując wskazany układ. W półfinale i finale będą dwa
wskazane przez sędziów układy, (jeden z ostatnich trzech układów i jeden z pozostałych).
Sędziowie zdecydują, który uczestnik awansuje do kolejnej rundy
WYKONANYWANE UKŁADY I DECYZJE – INDYWIDUALNIE
Zawodnicy wykonywać będą jeden z poniższych układów
o CHON-JI - 9. kup
o od CHON-JI do DAN-GUN - 8. kup
o od CHON-JI do DO-SAN - 7. kup
o od CHON-JI do WON-HYO - 6. kup
o od CHON-JI do YUL-GOK - 5. kup
o od CHON-JI do JOONG-GUN - 4. kup
o od CHON-JI do TOI-GYE - 3. kup
o od CHON-JI do HWA-RANG - 2. kup
o od CHON-JI do CHOONG-MOO - 1. kup
o od CHON-JI do GE-BAEK – I Dan
KATEGORIE WALK
INDYWIDUALNE
a. Grupa chłopców i dziewcząt.
b. Kategorie wagowe
DZIECI KATEGORIE WAGOWE (10-12 LAT)
Chłopcy:
c. do 30 kg
d. od 30 do 36 kg
e. od 36 do 42 kg
f. od 42 do 48 kg
g. od 48 do 54 kg
h. pow. 54 kg

Dziewczęta:
a. Up to 24 kg
b. od 24 do 30 kg
c. od 30 do 36 kg
d. od 36 do 42 kg
e. od 42 do 48 kg
f. pow. 48 kg
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KADECI KATEGOREIE WAGOWE (12-14 LAT)
Chłopcy:
a. do 36 kg
b. od 36 do 42 kg
c. od 42 do 48 kg
d. od 48 do 54 kg
e. od 54 do 60 kg
f. pow. 60 kg

Dziewczęta:
a. do 30 kg
b. od 30 do 36 kg
c. od 36 do 42 kg
d. od 42 do 48 kg
e. od 48 do 54 kg
f. Pow. 54 kg

UWAGA: zawodnik zakwalifikowany podczas wagi do określonej kategorii wagowej nie może
wystartować w kategorii wyższej. Pojedynki rozgrywa się według systemu pucharowego.
W jednej kategorii musi być przynajmniej dwóch zawodników. W przypadku, gdy tylko jeden
zawodnik jest przypisany do danej kategorii zostaje przeniesiony do kolejnej kategorii
wagowej.
CZAS TRWANIA POJEDYNKÓW I DECYZJE:
Jedna walka będzie trwać dwie rundy, każda po 1,5 minuty z minutową przerwą pomiędzy
rundami.
PROCEDURA SKŁADANIA PROTESTÓW
PROTESTY
a. Jedynie trener może wnieść protest, jeżeli decyzja sędziów narusza obowiązujący
regulamin.
b. Każdy protest musi być napisany w języku angielskim i dostarczony sędziemu
głównemu w przeciągu 5 minut od zakończenia pojedynku.
Protest musi precyzyjnie określać powód jego wniesienia. Przy składaniu protestu
należy uiścić opłatę ustanowioną przez Komitet Organizacyjny zawodów, na początku
zawodów. Celem ustanowienia w/w opłaty jest ograniczenie protestów do tych
dotyczących najbardziej kwestionowanych werdyktów.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez komitet sędziowski kwota
zostaje zwrócona.
c. W przypadku złożenia protestu walki zostają wstrzymane do momentu
rozstrzygnięcia protestu przez komitet sędziowski.
DYSKWALIFIKACJA
Kierownicy drużyn/ przedstawiciele lub indywidualni zawodnicy w przypadku dyskutowania
z sędziami, poprzez decyzje komitetu sędziowskiego zawodów mogą zostać
zdyskwalifikowani z bieżących zawodów.
Komitet sędziowski może także rozpatrzyć sprawę w późniejszym terminie z możliwością
nałożenia dalszych sankcji.
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STRÓJ
a. Wymagane są oficjalne stroje wypisane w zasdach sędziowskich ITF.
b. Zawodnicy podczas zawodów muszą nosić “oficjalny” Dobok TKD zaaprobowany
przez ITF (nie dotyczy Kadetów i Dzieci). Czarne pasy muszą posiadać oficjalne
oznaczenia i muszą być zgodne z stopniem uczestnika. Kobiety mogą mieć założoną
biały podkoszulek pod bluzą doboku.
c. Nie jest wymagane, aby mieć naszytą nazwę Państwa na doboku
d. Nie można mieć logo klubu na doboku(nie dotyczy Kadetów i Dzieci).
e. Loga sponsorów są dopuszczalne na lewym rękawie w wymiarze 5 x 8 cm.
SPRZĘT I ODZIEŻ OCHRONNA
1. Uczestnicy muszą mieć:
i.
Czerwone lub niebieskie rękawice zaakcpetowane przez ITF.
ii.
Suspensor musi być założony pod spodniami doboku – dotyczy wyłącznie
mężczyzn.
iii. Czerwony lub niebieski kask zaaprobowany przez ITF.
iv. Przeźroczysty ochraniacz na zęby.
2. Zawodnicy dodatkowo mogą mieć:
i. Ochraniacze na piszczele.
ii. Ochraniacz na piersi (założony pod bluzą doboku) (dotyczy wyłącznie kobiet).
iii. Sunspensor musi być założony pod spodniami doboku – dotyczy wyłącznie
kobiet. Specjalistyczny ochraniacz zrobiony z elastycznych materiałów tj:
gąbka lub gumowy, nieposiadający żadnych części metalowych plastikowych
ani wzmocnień, niezawierający koronki, zapięć, zamków itp.
3. Żaden inny sprzęt ochronny nie jest dopuszczalny, wyjątkiem mogą być specjalne
przypadki z zgodą komisji sędziowskiej prowadzącej zawody.
4. Wszyscy zawodnicy z kontuzjami wymagającymi bandażowania muszą stawić się
przed lekarzem zawodów i uzyskać zgodę na start z opatrunkiem. Opatrunek nie może
zawierać agrafek, metalu nie może również dawać dodatkowej przewagi
w walce.
5. Nie wolno mieć na sobie biżuterii, zegarków ani innych ozdób, włosy mogą być spięte
przy pomocy miękkich naturalnych materiałów, wsuwki i metalowe spinki nie są
dopuszczalne.
UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW I KONTUZJI – ZAWODNICY
Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni. Organizator nie odpowiada za przypadki losowe
czy kontuzje.
TRENERZY
Do konkurencji indywidualnych i drużynowych potrzebny jest tylko jeden trener w narożniku
zawodnika. Podczas zawodów trenerzy muszą być ubrani w strój sportowy, buty sportowe
i mieć dla zawodnika ręcznik. Trenerzy mogą zająć miejsce oddalone o 1 metr od planszy.
Nie mogą przeszkadzać w walce ani przez podjęcia akcji ani słownie. Tylko im przysługuje
prawo do złożenia oficjalnego protestu. W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad
trener może zostać zdyskwalifikowany.
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SĘDZIOWIE
Komitet organizacyjny zapewni pełne zakwaterowanie z wyżywieniem w **** hotelu
(dodatkowo zapewni dla sędziów wodę) za 5 dni/4 noce od czwartku 8 czerwca 2017 do
poniedziałku 12 czerwca 2017. Komitet przyjmie zgłoszenia jednego lub maksymalnie dwóch
sędziów z uczestniczących klubów/państw (maksymalnie 50 sędziów) według poniższych
wytycznych:
Klub/Kraj z 0-4 zawodnikami może wyznaczyć 1 sędziego (nie obligatoryjnie)
Klub/Kraj z 5-15 zawodnikami musi wyznaczyć 1 sędziego
Klub/Kraj z powyżej 15 zawodnikami musi wyznaczyć 2 sędziów
Klub/Kraj, który nie wyznaczy sędziego musi uiścić grzywnę w wysokości 200,00 € za
każdego sędziego, którego powinien zgłosić.
Sędziowie pracujący przez całe zawody otrzymają zapłatę za wykonaną pracę. Wszystkie
aplikacje sędziowskie muszą zostać skonsultowane z komitetem organizacyjnym
i sędziowskim.
W przypadku osiągnięcia wymaganej liczby sędziów, aplikacje dla sędziów mogą zostać
anulowane bez grzywny nawet dla drużyn z 5 i więcej zawodnikami.
Sędziowie muszą być ubrani zgodnie z wymaganiami ITF dotyczącymi sędziów.
UWAGA!
Kraje powinny wysłać aplikacje sędziowskien (European Cup 2017 Umpire application form)
do Pana Attili SOLTI (soltiattilazsolt@gmail.com) z kopią do Biura AETF
(eurocup2017@pztkd.lublin.pl) przed dniem 10 Kwietnia 2017 celem uzyskania powołania w
roli sędziego na Puchar Europy 2017.
AETF przy współpracy z Komitetem ds. Zawodów i Sędziów powinien zapewnić listę
kwaterunkową dla sędziów do Polskiego Związku Taekwon-do, który zajmie się
zakwaterowaniem sędziów, przed 20 Kwietnia 2017 roku.
UWAGI
Informacja dotycząca pojedynków i plansz zostanie ogłoszona. Zawodnicy/drużyny muszą
stawić się przy planszy na czas celem płynnego przeprowadzenia zawodów. Zawodnik po
wyczytaniu musi stawić się w odpowiednim kolorze ekwipunku zgodnym z wymaganiami.
Zawodnik/drużyna muszą stawić się na planszy w przeciągu minuty od wyczytania
w przeciwnym wypadku automatycznie zostaną zdyskwalifikowani.
KONTROLA EKWIPUNKU
Dobok i soprzęt zawodnika zostają sprawdzone poza planszą, aby upewnić się, że zawodnik
startuje w oficjalnym sprzęcie zaaprobowanym przez ITF. W przypadku, gdy któryś
z elementów stroju lub sprzętu jest niewłaściwy zawodnik musi go wymienić. Zawodnik na
zmianę ma 3 minuty, po tym czasie zostaje zdyskwalifikowany na korzyść jego przeciwnika.
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NAGRODY (JUNIORZY I SENIORZY)
Indywidualnie
1, 2 i dwa (2) 3 miejsca zostają nagrodzone medalami i dyplomem. Za tytuł najlepszego
zawodnika i najlepszej zawodniczki uczestnik otrzyma dodatkowo koszulkę
Drużynowo
1, 2 i dwa (2) 3 miejsca zostają nagrodzone medalami dla zwycięskiego klubu oraz pucharem
dla poszczególnych klubów za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca.
Najlepsze kluby zostaną nagrodzone zgodnie z klasyfikacją punktową
przedstawioną poniżej:
Kolorowe pasy:
1 miejsce – 3 punkty
2 miejsce – 2 punkty
3 miejsce – 3 punkty
Czarne pasy
1 miejsce – 5 punkty
2 miejsce – 3 punkty
3 miejsce – 2 punkty
Wszystkie punkty z indywidualnych i drużynowych konkurencji (kobiet i mężczyzn) zostaną
wzięte pod uwagę, z wyłączeniem tych konkurencji, w których startuje mniej niż
4 uczestników/drużyn.
Nagrody (Dzieci i Kadeci)
Indywidualnie
1, 2 i dwa (2) 3 miejsca zostają nagrodzone medalami i dyplomem
Za tytuł najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki uczestnik otrzyma dodatkowo
koszulkę
Drużynowo
1, 2 i dwa (2) 3 miejsca zostają nagrodzone medalami dla zwycięskiej szkoły oraz pucharem
dla poszczególnych klubów za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca.
Najlepsze kluby zostaną nagrodzone zgodnie z klasyfikacją punktową przedstawioną
poniżej:
Kategorie wagowe kadetów i dzieci:
1 miejsce – 3 punkty
2 miejsce – 2 punkty
3 miejsce – 3 punkty
Wszystkie punkty z indywidualnych i drużynowych konkurencji (kobiet i mężczyzn) zostaną
włączone do klasyfikacji z wyłączeniem tych konkurencji, w których startuje mniej niż 4
uczestników/drużyn.
Kategorie walk i układów będą rozstrzygane w systemie pucharowym.

Polish Taekwon-Do Association is a member of: International Taekwon-Do Federation,
All Europe Taekwon-Do Federation and Association for International Sport for All (TAFISA)
16

WAŻNE DATY
10 kwietnia 2017 – Pierwszy termin składania rezerwacji na zakwaterowanie.
10 kwietnia 2017 – Termin uiszczenia 50% kwoty za zakwaterowanie.
30 kwietnia 2017 – Ostatni termin naniesienia małych zmian w zakwaterowaniu
29 maja 2017 – Ostatni termin na rejestrację on-line.
02 czerwca 2017 – Opublikowanie wyników losowania on-line.
WSTĘPNY PLAN ZAWODÓW:
Czwartek, 8 czerwiec 2017
– Przyjazd drużyn, rejestracja kadetów i dzieci.
Piątek, 9 czerwiec 2017
– Zawody kadetów i dzieci
– Rejestracja i waga zawodników na Puchar Europy
Sobota, 10 Czerwiec 2017
– Juniorzy i Seniorzy Puchar Europy Taekwon-Do
– Ceremonia otwarcia i gala finałowa Pucharu Europy
Niedziela, 11 Czerwiec 2017
– Juniorzy i seniorzy Puchar Europy
– Ceremonia zamknięcia Pucharu Europy
W celu zorganizowania zakwaterowania, transportu itp. Prosimy o kontakt z komitetem
organizacyjnym 8 Pucharu Europy pod adresem e-mail eurocup2017@pztkd.lublin.pl
W sprawy sędziowskich prosimy o kontakt z :
Panem Attila Solti (Członkiem komitetu AETF ds. Sędziowich i Organizacyjnych Zawodów):
soltiattilazsolt@gmail.com

Do zobaczenia w Lublinie !
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