
Polski Związek Taekwondo WTF podaje poniŜej wyjątki z wstępnych propozycji 
regulaminu współzawodnictwa młodzieŜowego na rok 2007.  Pozostałe szczegóły po 
uzgodnieniach zostaną podane w odrębnym komunikacie. 
 
UWAGA:  
W  ROKU  2007 DO  ZAWODÓW FINAŁOWYCH  ROZEGRANA  ZO STANIE  JEDNA  ELIMINACJA  
WIOSENNA.  PEŁNY  CYKL  ELIMINACYJNY  NA  ROK  2008   ZOSTANIE  ROZEGRANY  OD  
DRUGIEGO  PÓŁROCZA  2007.  DOKŁADNE  SZCZEGÓŁY  ZOS TANĄ PODANE  WKRÓTCE. 
 
E. Roczniki 
młodzieŜowcy  18-21 lat (w 2007 roku urodzeni 01.01.1986 – 31.12.1989) 
juniorzy   15-17 lat (w 2007 roku urodzeni 01.01.1990 – 31.12.1992)  
juniorzy młodsi 13-14 lat (w 2007 roku urodzeni 01.01.1993 – 31.12.1994) 
młodzicy  11-12 lat (w 2007 roku urodzeni 01.01.1995 – 31.12.1996) 
 
OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA  MŁODZIE śY 
1. Organizator OOM 
Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. 
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Taekwondo WTF. 
 
2. Termin zawodów 
Finały: kwiecień/maj 
Eliminacje: Turnieje strefowe wg kalendarza imprez PZTkd. 
  
3. Program 

K/M – Wielobój składający się z 3-konkurencji /testy sprawnościowe, poomse, kyorugi/ w 
poszczególnych kategoriach wagowych.  

Zawodnicy dzieleni są na 10 kategorii wagowych K/M zgodnie z rzeczywistą wagą, 
• Pomiędzy pierwszymi trzema kategoriami wagowymi nie moŜe być więcej niŜ 3 kg róŜnicy,  
• pomiędzy kolejnymi czterema kategoriami nie więcej niŜ 4 kg róŜnicy,  
• pomiędzy ostatnimi trzema kategoriami nie więcej niŜ 5 kg róŜnicy wagi pomiędzy zawodnikami.  
 
W ramach kaŜdej kategorii wagowej zawodnicy rozgrywają wielobój, gdzie kaŜda konkurencja /testy 

sprawnościowe, poomse, kyorugi/ punktowana jest osobno. 
Do końcowej klasyfikacji brana jest suma punktów z poszczególnych konkurencji w ramach danej 

kategorii wagowej. 
 
4. Warunki uczestnictwa 

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 13-14 lat, posiadający minimum 
7 kup, kartę zgłoszenia i aktualną ksiąŜeczkę zdrowia sportowca.  

• Eliminacje 
  Strefy A – wschodnia LUB-ŁDZ-MAZ-MŁP-PDL-PKR-ŚWI-WM 
   B – zachodnia  DŚL-KPM-LBU-OPO-POM-ŚL-WLP-ZPM 

• Pierwszy turniej klasyfikacyjny rozgrywany jest w drugiej połowie roku poprzedzającego OOM – 
bezpośrednia kwalifikacja pierwszych dwóch zawodników (dotyczy roku 2008). 

• Drugi turniej klasyfikacyjny rozgrywany jest w pierwszej połowie roku rozgrywania OOM – 
bezpośrednia kwalifikacja pierwszych dwóch zawodników. 

• Łącznie w zawodach finałowych OOM startuje 4 zawodników w kaŜdej kategorii wagowej z kaŜdej 
strefy. 

• Dział szkoleniowy PZT WTF ma prawo zgłosić dodatkowo do finału zawodników ze strefy zgodnie 
z regulaminem sportowym PZ 

• Łącznie w zawodach startuje 200 zawodniczek i zawodni ków. 
Uwaga – zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikację w pierwszym turnieju nie maja prawa startu w drugim 

turnieju 
 
5. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 Program  (3 pola walki) 

• I dzień  przyjazd do kolacji, konferencja techniczna 
• II dzień   wielobój zgodnie z programem PZ Tkd. 



• III dzień wielobój zgodnie z programem PZ Tkd, wyjazd po obiedzie 
 
liczba uczestników: zawodników - 200, trenerów - 35, sędziów - 28, pzs - 2 
 
6. Zgłoszenia 
 Zgłoszenie do zawodów naleŜy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr 1 
dla danej imprezy. 
 

D. System ocen Taekwondo WTF 
 
I. Młodzie Ŝowe Mistrzostwa Polski  K/M – 18-21 lat  

 

1.Program 
K – do 46 kg, 49 kg , 53 kg, 57 kg , 62 kg, 67 kg , 73 kg, +73 kg  
M - do 54 kg, 58 kg , 63 kg, 68 kg , 74 kg, 80 kg , 87 kg, +87 kg  
 
2.Punktacja 
kategorie wagowe olimpijskie 
K – 49, 57, 67, +73 kg 
M – 58, 68, 80, +87 kg 
 

Lok. 1 2 3-4 5-8  
PKT 25 21 17 11 124 

 
kategorie wagowe nieolimpijskie 
K – 46, 53, 62, 73 kg 
M – 54, 63, 74, 87 kg 
 

Lok. 1 2 3-4 5-8  
PKT 9 7 5 2 34 

 
Kwalifikacje do zawodów wg regulaminu sportowego PZTkd 

 

II. Mistrzostwa Polski Juniorów  K/M - 15-17 lat  
 

1.Program 
K - do 42 kg, 44 kg, 46 kg, 49 kg, 52 kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 68 kg, +68 kg, poomse  
M – do 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 68 kg,  73 kg, 78 kg, +78 kg, poomse  
 
2.Punktacja 
kategorie wagowe 

Lok. 1 2 3-4 5-8  
PKT 15 12 8 3 55 

poomse  
Lok. 1 2 3 4 5-8 9-12  
PKT 9 7 5 4 2 1 37 

 

Kwalifikacje do zawodów wg regulaminu sportowego PZTkd. 
 
 

III. Olimpiada Młodzie Ŝy-Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych  K/M - 13-1 4 lat  
 

1. Program 
K/M – zawodnicy dzieleni są na 10 kategorii wagowych zgodnie z rzeczywistą wagą.  
 
2.Punktacja K/M 

Lok. 1 2 3-4 5-8  
PKT 9 7 5 2 34 

 
Eliminacje do OOM – dwa turnieje strefowe 



 Strefy A – wschodnia LUB-ŁDZ-MAZ-MŁP-PDL-PKR-ŚWI-WM 
   B – zachodnia  DŚL-KPM-LBU-OPO-POM-ŚL-WLP-ZPM 

 
 

IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików K/M - 11-12 la t 
 

1. Program 
K/M – Wielobój składający się z 3-konkurencji /testy sprawnościowe, poomse, mini kyorugi/ w 

poszczególnych kategoriach wagowych.  
Zawodnicy dzieleni są na 10 kategorii wagowych K/M zgodnie z rzeczywistą wagą.  

• Pomiędzy pierwszymi trzema kategoriami wagowymi nie moŜe być więcej niŜ 3 kg róŜnicy,  
• pomiędzy kolejnymi czterema kategoriami nie więcej niŜ 4 kg róŜnicy,  
• pomiędzy ostatnimi trzema kategoriami nie więcej niŜ 5 kg róŜnicy wagi pomiędzy zawodnikami.  

 
W ramach kaŜdej kategorii wagowej zawodnicy rozgrywają wielobój, gdzie kaŜda konkurencja 

punktowana jest osobno wg regulaminu PZ Tkd: konkurencja /sprawnościowa, poomse, mini kyorugi/. 
 

Do końcowej klasyfikacji brana jest suma punktów z poszczególnych konkurencji w ramach danej 
kategorii wagowej. 

 
2.Punktacja końcowa (do systemu współzawodnictwa) 

Lok. 1 2-3 4-5  
PKT 3 2 1 9 

 
Strefy A – WLP-ZPM 
 B – POM-KPM 
 C – MAZ-WM 
 D – DŚL-LBU-ŚL-OPO 
 E – ŁDZ-ŚWI-MŁP-PKR 
 F – LUB-PDL 
 
 


