
 

 

 



 

 

WEYER TAEKWONDO  

CHALLENGE 2021 

 
 

1. Nazwa turnieju: 
WEYER Taekwondo Challenge 
 

2. Data:  
Sobota 18.12.2021 
 

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: Anna Rapita-Pyzel 
• Biuro zawodów: Konrad Rajda, tel. 507 445 904 

 
6. Warunki uczestnictwa: 

• W konkurencji walk aktualna licencja klubowa na 
współzawodnictwo i zawodnicza PZTO na 2021, 



 

 

• 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. 
 

7. Kategorie wiekowe i konkurencje: 

Skrzaty (5-7 lat, roczniki 2014-2016): 

1. Tor przeszkód Taekwondo na czas. Konkurencja w podziale na 
„chłopcy”  
i „dziewczynki”. Zawodnicy wykonują dwie próby pokonania toru 
przeszkód na czas. Klasyfikacja odbywa się na podstawie 
osiągniętych czasów. 

2. 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. 

Dzieci (8-9 lat, roczniki 2012-2013): 

1. Dollyo Chagi z przeskoku 10 sekund. Konkurencja w podziale na 
„chłopcy”  
i „dziewczynki”. Zawodnicy wykonują kopnięcia z przeskoku na 
przemian prawą i lewą nogą przez 10 sekund. Każdy zawodnik ma 
dwie próby. Klasyfikacja odbywa się na podstawie sumy ilości 
kopnięć z dwóch prób. 

2. Twio Ap Chagi. Konkurencja w podziale na „chłopcy” i 
„dziewczynki”. 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. 



 

 

Młodzicy (10-11 lat, roczniki 2010-2011): 

1. Dollyo Chagi z przeskoku 10 sekund. Konkurencja w podziale na 
„chłopcy”  
i „dziewczynki”. Zawodnicy wykonują kopnięcia z przeskoku na 
przemian prawą  
i lewą nogą przez 10 sekund. Każdy zawodnik ma dwie (2) próby. 
Klasyfikacja odbywa się na podstawie sumy ilości kopnięć z dwóch 
prób. 

2. Twio Ap Chagi. Konkurencja w podziale na „chłopcy” i 
„dziewczynki”. 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. 

3. Walka sportowa. Konkurencja zgodna z aktualnymi przepisami 
walk Światowej Federacji (World Taekwondo). Konkurencja w 
podziale na grupę „chłopcy” i grupę „dziewczynki”. Podział 
zawodników następuje na podstawie realnej masy ciała 
zawodników w maksymalnie 10 kategoriach wagowych na grupę 
(M1-M10, K1-K10). Walki w kategoriach wagowych odbywają się 
systemem pucharowym. 

Kadeci (12-14 lat, 2009-2007): 

1. Dollyo Chagi z przeskoku 10 sekund. Konkurencja w podziale na 
„chłopcy”  
i „dziewczynki”. Zawodnicy wykonują kopnięcia z przeskoku na 
przemian prawą i lewą nogą przez 10 sekund. Każdy zawodnik ma 
dwie (2) próby. Klasyfikacja odbywa się na podstawie sumy ilości 
kopnięć z dwóch prób. 

2. Twio Ap Chagi. Konkurencja w podziale na „chłopcy” i 
„dziewczynki”. 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. 

3. Walka sportowa. Konkurencja zgodna z aktualnymi przepisami 
walk Światowej Federacji (World Taekwondo). Konkurencja w 
podziale na grupę „chłopcy” i grupę „dziewczynki”. Podział 
zawodników następuje na podstawie realnej masy ciała 
zawodników w maksymalnie 10 kategoriach wagowych na grupę 
(M1-M10, K1-K10). Walki w kategoriach wagowych odbywają się 
systemem pucharowym. 
 

8. Nagrody: 
Piękne medale i dyplomy za miejsca I-III w każdej z rozgrywanych 
konkurencji. 
 

9. Zgłoszenia: 
Pod linkiem: HTTPS://BIT.LY/WEYER2021 
Do dnia 14.12.2021 
 

10. Program zawodów: 
 

 
Sobota 18.12.2021 

8.30 - 10.00  – rejestracja i ważenie zawodników 
10.15   – konkurencje sprawnościowe (Tor przeszkód, 
Karuzela kopnięć, Dollyo z przeskoku, Twio Ap Chagi) wszystkich grup 
wiekowych 
Ok. 13.00  – dekoracja zwycięzców w konkurencjach 
sprawnościowych 
13.30  – rozpoczęcie konkurencji walki sportowej w kategorii 
Młodzik i Kadet. Dekoracja zwycięzców rozpocznie się bezpośrednio 
po zakończeniu wszystkich walk. 



 

 

 
11.  Inne: 

• Brak opłaty startowej! Udział w turnieju jest bezpłatny dla 
wszystkich! 

• 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 konkurencji walk będą walczyć w e-kasku 
ochronnym „z pleksi” 


