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VERSENYKIÍRÁS
A verseny neve: 2018. évi  ITF Taekwon-do Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Egyéni- és 
Csapat Magyar Bajnokság 
A verseny ideje: 2018. március 3-4. (szombat-vasárnap) 
A verseny helyszíne: Schéner Mihály Általános Iskola Sportcsarnoka, 
5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. 
Rendező: Spárta Taekwon-do Team 
Kapcsolat: Rusz István IV. dan 
Telefonszám: +36-70-885-6186
E-mail cím: eszti900318@gmail.com 

VERSENYSZÁMOK
1. Egyéni formagyakorlat: gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
2. Tradicionális küzdelem: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
3. Egyéni szabad küzdelem: gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
4. Egyéni speciáltechnikai törés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
5. Egyéni erőtörés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
6. Csapat formagyakorlat: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
7. Csapat küzdelem: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
8. Csapat erőtörés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
9. Csapat speciáltechnikai törés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

VERSENYZÉSI FELTÉTELEK 
I. Az ITF tagkönyvben igazolt (gyermek, serdülő, ifjúsági korosztály: 6 hónapnál, felnőttek: 

1 évnél nemrégebbi), sportorvos által bejegyzett “VERSENYEZHET” engedély. 
II.  Színes övesek (minden korosztály): régi vagy új logóval ellátott ITF taekwon-do dobok. 

FEKETE ÖVES MESTEREK (minden korosztály): KIZÁRÓLAG ÚJ LOGÓS DOBOK, márka 
megkötés nélkül. 

III. A versenykiírásban meghatározott védőfelszerelés a küzdelem versenyszámokban. 
IV. Határidőre leadott nevezés.FIGYELEM! Nevezni csak az eszti900318@gmail.com e-mail 

címen és csak a versenybizottság által kiadott és a versenykiírás mellékletét képező 
nevezési lapon lehet! 

V. Edzők: A versenyzőket kísérő edzőket szintén regisztrálni kell, 1 klub max. 5 fő!). Az edzők 
csak a szabályos, nemzetközileg előírt szabályok szerint (melegítőnadrág, póló vagy 
melegítő felső, sportcipő felszerelésben, törülközővel,víz ajánlott) kötelesek megjelen-
ni a versenyzők mögött. (Ezen a kiemelt versenyen a DOBOK nadrág pólóval, melegítő 
felsővel sem engedélyezett!). Minden versenyszámban, minden versenyző mögött 
(egyéni és csapat is!) KÖTELEZŐ edzőnek ülnie! 

VI. A nevezési díjakat csapatonként a klubvezető fizeti be a verseny megkezdése előtt, a 
regisztráció során. 



NEVEZÉSI HATÁRIDŐK 
Nevezés és módosítás: 2018. február 21. szerda 23:59 

2018. február 21. után a rendezőség sem újabb nevezést, sem módosítást NEM FOGAD EL!  
FIGYELEM! Nevezésre és módosításra tehát a 2018. február 21-ig terjedő időszakban van  
lehetőség!!!!!

A sorsolás számítógépes rendszerrel történik, február 26-tól a pástbeosztásokkal 
együtt megtekinthető lesz a www. tkdinfo.hu infoportálon. A versenykiírás letölthető 
a www.taekwon-do.hu internetes oldal eseménynaptárból az INFO alatt. 

NEVEZÉSI DÍJAK 
Egyéni: 
• ifjúsági, felnőtt korcsoport: 5.500Ft/fő (minden egyéni versenyszámra jogosít, a  
 tradicionális küzdelmet is beleértve), 
• gyermek, serdülő korcsoport: 4.500Ft/fő (minden egyéni versenyszámra jogosít). 

Csapat:  6.000Ft/csapat (minden csapatszámban indulásra jogosít). 

KOROSZTÁLYOK, NEVEZÉSI ÖVFOKOZATOK
 
Gyermek: a verseny első napáig betöltött 8. életév, de be nem töltött 10. életév. 
Minimum övfokozat: 9. gup, fehér öv/sárga csík. 

Serdülő: a verseny első napáig betöltött 10. életév, de be nem töltött 14. életév. 
Minimum övfokozat: 9. gup, fehér öv/sárga csík. 

Ifjúsági: a verseny első napjáig betöltött 14. életév, de be nem töltött 18. életév. 
Minimum övfokozat: 9. gup, fehér öv/sárga csík. 

Felnőtt: a verseny első napjáig betöltött 18. életév. 
Minimum övfokozat: 9. gup, fehér öv/sárga csík. 

A verseny első napján születésnapját ünneplő versenyző eldöntheti, melyik korosztályban kíván 
indulni, de a verseny folyamán azon már nem változtathat! 



VERSENYSZÁMOK
EGYÉNI VERSENYSZÁMOK

1. Formagyakorlat

A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. A versenyzőknek a színes öves kategóriákban 
egy kötelező, a döntőben pedig két kötelező formagyakorlatot kell bemutatniuk, melyeket sor-
solással jelölnek ki. A kijelölt formagyakorlatok egyike sem lehet magasabb a versenyzők övfo-
kozatánál.
Ifjúsági és felnőtt fekete öves kategóriákban két kötelező gyakorlatot kell bemutatni, melyeket 
a zsűri elnök sorsolással választ ki. Az első kijelölt formagyakorlat a versenyző övfokozatának 
megfelelő utolsó három közül, a második a fennmaradók közül kerül kisorsolásra. A kijelölt for-
magyakorlatok egyike sem lehet magasabb a versenyzők övfokozatánál eggyel nagyobbnál.

2. Szabad küzdelem

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
Övfokozati szétbontás nincs. Védőfelszerelés: Az eddigi gyakorlat szerint nyitott kezes kesztyű, 
lábfejvédő, fejtetőn zárt fejvédő, szín és márka megkötés nélkül. (De pl. a régi “Macho” védők, 
vagy karate seiken- és lábfejvédők stb. nem engedélyezettek!). Plexi a fejvédőn nem engedély-
ezett! Ifjúsági és felnőtt kategóriákban: szuszpenzor, fogvédő (szín megkötés nélkül).
Javasolt: sípcsontvédő, nőknél mellvédő.

Korosztályok, nevezési övfokozatok 

Gyermek: a verseny első napáig betöltött 8. életév, de be nem töltött 10. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Serdülő: a verseny első napáig betöltött 10. életév, de be nem töltött 14. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Ifjúsági: a verseny első napjáig betöltött 14. életév, de be nem töltött 18. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Felnőtt: a verseny első napjáig betöltött 18. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv. 
A verseny első napján születésnapját ünneplő versenyző eldöntheti, melyik korosztályban 
kíván indulni, de a verseny folyamán azon már nem változtathat! 

VERSENYSZÁMOK 

Egyéni versenyszámok 

1. Formagyakorlat

A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. A versenyzőknek a színes öves 
kategóriákban egy kötelező, a döntőben pedig két kötelező formagyakorlatot kell 
bemutatniuk, melyeket sorsolással jelölnek ki. A kijelölt formagyakorlatok egyike sem lehet 
magasabb a versenyzők övfokozatánál eggyel nagyobbnál.  
Ifjúsági és felnőtt fekete öves kategóriákban két kötelező gyakorlatot kell bemutatni, 
melyeket a zsűri elnök sorsolással választ ki. Az első kijelölt formagyakorlat a versenyző 
övfokozatának megfelelő utolsó három közül, a második a fennmaradók közül kerül 
kisorsolásra. A kijelölt formagyakorlatok egyike sem lehet magasabb a versenyzők 
övfokozatánál eggyel nagyobbnál. 

Gyermek 9-7. gup 
6-5-4. gup 
3-2-1. gup 

Serdülő 9-7. gup 
6-5-4. gup 
3-2-1. gup 

Ifjúsági 9-5. gup 
4-1. gup 
I. Dan 
II. Dan

Chon-Ji – Gae-Bek   
Chon-Ji – Juche 

Felnőtt 9-5. gup 
4-1. gup 
I. Dan 
II. Dan
III. Dan
IV-VI. Dan 

Chon-Ji – Gae-Bek 
Chon-Ji – Juche 
Chon-Ji – Choi-Jong 
Chon-Ji – Moon-Moo 

2. Szabad küzdelem

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
Övfokozati szétbontás nincs.  
Védőfelszerelés: Az eddigi gyakorlat szerint nyitott kezes kesztyű, lábfejvédő, fejtetőn zárt 
fejvédő, szín és márka megkötés nélkül. (De pl. a régi "Macho" védők, vagy karate seiken- és 
lábfejvédők stb. nem engedélyezettek!). Plexi a fejvédőn nem engedélyezett! Ifjúsági és 
felnőtt kategóriákban: szuszpenzor, fogvédő (szín megkötés nélkül).  
Javasolt: sípcsontvédő, nőknél mellvédő. 

Súlycsoportok 

A mérlegelésnél dobok alsóban, valamint pólóban kell megjelenniük a versenyzőknek. Az 
adott súlycsoport felső határától számítva, + 500 g eltérés engedélyezett. A versenyzőnek a 
mérlegeléstől számított 1 órán belül van lehetősége újra mérlegelni, amennyiben a nevezési 
súlyát nem hozza, az egyéni küzdelemből kizárásra kerül, de a többi nevezett számában 
versenyezhet. 

Gyermek lány -25, -30, -35, -40, +40 
Gyermek fiú -28, -33, -38, -43, +43 
Serdülő lány -32, -38, -44, -50, +50 
Serdülő fiú -36, -42, -48, -54, -60, +60 
Ifjúsági lány -45, -50, -55, -60, -65, +65 
Ifjúsági fiú -50, -56, -62, -68, -75, +75 
Felnőtt nő -50, -56, -62, -68, -75, +75 
Felnőtt férfi -57, -63, -70, -78, -85, +85 

Küzdelmi idők Gyermek Serdülő Ifjúsági Felnőtt 
Selejtező: 1 x 2 perc 1 x 2 perc 2 x 2 perc 2 x 2 perc 
Döntő: 2 x 1,5 perc 2 x 1,5 perc 2 x 2 perc 2 x 2 perc 



Súlycsoportok

A mérlegelésnél dobok alsóban, valamint pólóban kell megjelenniük a versenyzőknek. Az ad-
ott súlycsoport felső határától számítva, + 500 g eltérés engedélyezett. A versenyzőnek a 
mérlegeléstől számított 1 órán belül van lehetősége újra mérlegelni, amennyiben a nevezé-
si súlyát nem hozza, az egyéni küzdelemből kizárásra kerül, de a többi nevezett számában 
versenyezhet.

Felnőtt 9-5. gup 
4-1. gup 
I. Dan 
II. Dan
III. Dan
IV-VI. Dan 

Chon-Ji – Gae-Bek 
Chon-Ji – Juche 
Chon-Ji – Choi-Jong 
Chon-Ji – Moon-Moo 

2. Szabad küzdelem

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
Övfokozati szétbontás nincs.  
Védőfelszerelés: Az eddigi gyakorlat szerint nyitott kezes kesztyű, lábfejvédő, fejtetőn zárt 
fejvédő, szín és márka megkötés nélkül. (De pl. a régi "Macho" védők, vagy karate seiken- és 
lábfejvédők stb. nem engedélyezettek!). Plexi a fejvédőn nem engedélyezett! Ifjúsági és 
felnőtt kategóriákban: szuszpenzor, fogvédő (szín megkötés nélkül).  
Javasolt: sípcsontvédő, nőknél mellvédő. 

Súlycsoportok 

A mérlegelésnél dobok alsóban, valamint pólóban kell megjelenniük a versenyzőknek. Az 
adott súlycsoport felső határától számítva, + 500 g eltérés engedélyezett. A versenyzőnek a 
mérlegeléstől számított 1 órán belül van lehetősége újra mérlegelni, amennyiben a nevezési 
súlyát nem hozza, az egyéni küzdelemből kizárásra kerül, de a többi nevezett számában 
versenyezhet. 

Gyermek lány -25, -30, -35, -40, +40 
Gyermek fiú -28, -33, -38, -43, +43 
Serdülő lány -32, -38, -44, -50, +50 
Serdülő fiú -36, -42, -48, -54, -60, +60 
Ifjúsági lány -45, -50, -55, -60, -65, +65 
Ifjúsági fiú -50, -56, -62, -68, -75, +75 
Felnőtt nő -50, -56, -62, -68, -75, +75 
Felnőtt férfi -57, -63, -70, -78, -85, +85 

Küzdelmi idők Gyermek Serdülő Ifjúsági Felnőtt 
Selejtező: 1 x 2 perc 1 x 2 perc 2 x 2 perc 2 x 2 perc 
Döntő: 2 x 1,5 perc 2 x 1,5 perc 2 x 2 perc 2 x 2 perc 

3. Tradicionális küzdelem

Ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre, övfokozati szétbontás nincs. A gyakor-
lat hossza minimum 60 másodperc, de nem lehet hosszabb 75 másodpercnél. A versenyszám a 
nemzetközi előírásoknak megfelelően 2 kategóriában kerül kiírásra:

• ifjúsági,
• felnőtt,

Női-férfi vegyes páros engedélyezett.

A versenyszám a sorsolás után egyenes kieséses rendszerben zajlik.

4. Speciáltechnikai törés

A versenyszám ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre. Övfokozati szétbontás 
nincs. A technikák végrehajtása után az összesített pontszám dönti el a végleges sorrendet 1-3. 
helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik.



3. Tradicionális küzdelem

Ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre, övfokozati szétbontás nincs. A 
gyakorlat hossza minimum 60 másodperc, de nem lehet hosszabb 75 másodpercnél. A 
versenyszám a nemzetközi előírásoknak megfelelően 4 kategóriában kerül kiírásra: 

 ifjúsági női,
 felnőtt női,
 ifjúsági férfi és
 felnőtt férfi.

Ifjúsági-felnőtt, illetve női-férfi vegyes páros nem engedélyezett. 

A versenyszám a sorsolás után egyenes kieséses rendszerben zajlik. 

4. Speciáltechnikai törés

A versenyszám ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre. Övfokozati 
szétbontás nincs. A technikák végrehajtása után az összesített pontszám dönti el a végleges 
sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Twimyo 
nopi chagi 

Twimyo dollyo 
chagi  

Twimo 
bandae 
dollyo chagi 

Twimyo 
dolimyo yop 
cha jirugi 

Twimyo nopi 
yop cha jirugi 

Ifjúsági lány 210 cm 190 cm 110 cm 
Ifjúsági fiú 250 cm 230 cm 210 cm 210 cm 130 cm 
Felnőtt nő 220 cm 200 cm 120 cm 
Felnőtt férfi 260 cm 240 cm 220 cm 220 cm 140 cm 

5. Erőtörés

A technikák végrehajtása törőállványokra történik, fehér és fekete törőlapra. A három, 
illetve öt technika végrehajtása után, az összesített pontszám dönti el a sorrendet 1-3. 
helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Ap-joomuk 
jirugi 

Songkal 
taerigi 

Yop chagi Dollyo chagi Bandae 
dollyo chagi 

Ifjúsági lány 1 fehér 2 fehér 1 fehér 
Ifjúsági fiú 2 fehér 2 fehér 3 fehér 2 fehér 2 fehér 
Felnőtt nő 2 fehér 3 fehér 2 fehér 

Felnőtt férfi 3 fehér 3 fehér 4 fehér 3 fehér 3 fehér 

5. Erőtörés

A technikák végrehajtása törőállványokra történik, fehér törőlapra. A három, illetve öt techni-
ka végrehajtása után, az összesített pontszám dönti el a sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések 
végrehajtása törőállványra történik. Széttörés esetén fekete színű törőlap használatára is sor 
kerülhet.

3. Tradicionális küzdelem

Ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre, övfokozati szétbontás nincs. A 
gyakorlat hossza minimum 60 másodperc, de nem lehet hosszabb 75 másodpercnél. A 
versenyszám a nemzetközi előírásoknak megfelelően 4 kategóriában kerül kiírásra: 

 ifjúsági női,
 felnőtt női,
 ifjúsági férfi és
 felnőtt férfi.

Ifjúsági-felnőtt, illetve női-férfi vegyes páros nem engedélyezett. 

A versenyszám a sorsolás után egyenes kieséses rendszerben zajlik. 

4. Speciáltechnikai törés

A versenyszám ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre. Övfokozati 
szétbontás nincs. A technikák végrehajtása után az összesített pontszám dönti el a végleges 
sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Twimyo 
nopi chagi 

Twimyo dollyo 
chagi  

Twimo 
bandae 
dollyo chagi 

Twimyo 
dolimyo yop 
cha jirugi 

Twimyo nopi 
yop cha jirugi 

Ifjúsági lány 210 cm 190 cm 110 cm 
Ifjúsági fiú 250 cm 230 cm 210 cm 210 cm 130 cm 
Felnőtt nő 220 cm 200 cm 120 cm 
Felnőtt férfi 260 cm 240 cm 220 cm 220 cm 140 cm 

5. Erőtörés

A technikák végrehajtása törőállványokra történik, fehér és fekete törőlapra. A három, 
illetve öt technika végrehajtása után, az összesített pontszám dönti el a sorrendet 1-3. 
helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Ap-joomuk 
jirugi 

Songkal 
taerigi 

Yop chagi Dollyo chagi Bandae 
dollyo chagi 

Ifjúsági lány 1 fehér 2 fehér 1 fehér 
Ifjúsági fiú 2 fehér 2 fehér 3 fehér 2 fehér 2 fehér 
Felnőtt nő 2 fehér 3 fehér 2 fehér 

Felnőtt férfi 3 fehér 3 fehér 4 fehér 3 fehér 3 fehér 

CSAPAT VERSENYSZÁMOK
Egy klub több csapatot is nevezhet. Egy versenyző csak egy csapat tagjaként szerepelhet. Az 
ifjúsági lány és felnőtt női csapatok tagjai legfeljebb 3 klub sportolóiból állhatnak. Az ifjúsági fiú 
és felnőtt férfi csapatok tagjai legfeljebb 3 klub sportolóiból állhatnak.
A nevezésnél kérjük, hogy a csapatot nevező egyesületek jelezzék az induló csapat nevét, a sa-
ját és vendég sportolókat, és azok klubját. (A versenyzőt nem lehet áttenni másik csapatba pl: 
XY csapat 1-ből csapat 2-be. Minden esetben csak a nevezett csapatban van lehetősége indulni 
bármelyik számban.)

1. Formagyakorlat

A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. Az első körben a kötelező formagyakorlatot kell 
bemutatniuk a csapatoknak, míg a másodikban a szabadon választottat, ami a Chon-Ji - Ge-Baek 
tull lehet.
Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 9. gup/fehér öv sárga csík; felnőtt korcsoportban  
8. gup/fehér öv sárga csík.



 

Csapat versenyszámok 
 

Egy klub több csapatot is nevezhet. Egy versenyző csak egy csapat tagjaként szerepelhet. Az 
ifjúsági lány és felnőtt női csapatok tagjai legfeljebb 2 klub sportolóiból állhatnak. Az ifjúsági 
fiú és felnőtt férfi csapatok tagjai legfeljebb 3 egyesület sportolóiból állhatnak.  
A nevezésnél kérjük, hogy a csapatot nevező egyesületek jelezzék az induló csapat nevét, a 
saját és vendég sportolókat, és azok klubját. 
 
1. Formagyakorlat  
 
A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. Az első körben a kötelező formagyakorlatot 
kell bemutatniuk a csapatoknak, míg a másodikban a szabadon választottat, ami legfeljebb a 
Ge-Baek tull, vagy a csapat legmagasabb övfokozattal rendelkező tagjának eggyel magasabb 
formagyakorlata lehet.  
 
Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 8. gup/sárga öv; felnőtt korcsoportban 8. 
gup/sárga öv. 
 
Csapatok létszáma és a kötelező formagyakorlat: 
 

Ifjúsági lány  3+1 fő  Won – Hyo  
Ifjúsági fiú  5+1 fő  Won – Hyo 
Felnőtt nő  3+1 fő  Won – Hyo 
Felnőtt férfi  5+1 fő  Won – Hyo 

 
 
2. Küzdelem 
 
A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
A küzdelmi idő 2 perc. Minden versenyzőnek az egyéni versenyszám leírásánál 
meghatározott szabályos felszerelésben kell megjelennie. Minden megnyert mérkőzésnél a 
csapat annyi pontot kap, ahány bírónál nyert. Amelyik bírónál döntetlen az eredmény, attól a 
bírótól nem kapnak pontot. Ha a versenyző feladja a küzdelmet a másik csapat 4 pontot kap, 
amennyiben kevesebb versenyzővel áll ki a csapat, a másik csapat versenyzőnként 4 pontot 
kap. 
 
Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 8. gup/sárga öv; felnőtt korcsoportban 8. 
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Csapatok létszáma és a kötelező formagyakorlat:

2. Küzdelem

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. A 
küzdelmi idő 2 perc. Minden versenyzőnek az egyéni versenyszám leírásánál meghatározott sz-
abályos felszerelésben kell megjelennie. Minden megnyert mérkőzésnél a csapat annyi pontot 
kap, ahány bírónál nyert. Amelyik bírónál döntetlen az eredmény, attól a bírótól nem kapnak 
pontot. Ha a versenyző feladja a küzdelmet a másik csapat 4 pontot kap, amennyiben kevesebb 
versenyzővel áll ki a csapat, a másik csapat versenyzőnként 4 pontot kap. (Sérülésből eredő 
esetnél a versenybizottság dönthet.)

Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 8. gup/fehér öv sárga csík; felnőtt korcsoportban  
9. gup/fehér öv sárga csík.

Csapatok létszáma:

3. Speciáltechnikai törés

A technikák végrehajtása törőállványra történik. A három, illetve öt törés bemutatása után az 
összesített pontszám dönti el az 1-3. helyek sorrendjét.

3. Tradicionális küzdelem

Ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre, övfokozati szétbontás nincs. A 
gyakorlat hossza minimum 60 másodperc, de nem lehet hosszabb 75 másodpercnél. A 
versenyszám a nemzetközi előírásoknak megfelelően 4 kategóriában kerül kiírásra: 

 ifjúsági női,
 felnőtt női,
 ifjúsági férfi és
 felnőtt férfi.

Ifjúsági-felnőtt, illetve női-férfi vegyes páros nem engedélyezett. 

A versenyszám a sorsolás után egyenes kieséses rendszerben zajlik. 

4. Speciáltechnikai törés

A versenyszám ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre. Övfokozati 
szétbontás nincs. A technikák végrehajtása után az összesített pontszám dönti el a végleges 
sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Twimyo 
nopi chagi 

Twimyo dollyo 
chagi  

Twimo 
bandae 
dollyo chagi 

Twimyo 
dolimyo yop 
cha jirugi 

Twimyo nopi 
yop cha jirugi 

Ifjúsági lány 210 cm 190 cm 110 cm 
Ifjúsági fiú 250 cm 230 cm 210 cm 210 cm 130 cm 
Felnőtt nő 220 cm 200 cm 120 cm 
Felnőtt férfi 260 cm 240 cm 220 cm 220 cm 140 cm 

5. Erőtörés

A technikák végrehajtása törőállványokra történik, fehér és fekete törőlapra. A három, 
illetve öt technika végrehajtása után, az összesített pontszám dönti el a sorrendet 1-3. 
helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 

Ap-joomuk 
jirugi 

Songkal 
taerigi 

Yop chagi Dollyo chagi Bandae 
dollyo chagi 

Ifjúsági lány 1 fehér 2 fehér 1 fehér 
Ifjúsági fiú 2 fehér 2 fehér 3 fehér 2 fehér 2 fehér 
Felnőtt nő 2 fehér 3 fehér 2 fehér 

Felnőtt férfi 3 fehér 3 fehér 4 fehér 3 fehér 3 fehér 



4. Erőtörés

A technikák végrehajtása törőállványra történik. A három, illetve öt törés bemutatása után az 
összesített pontszám dönti el az 1-3. helyek sorrendjét.

DÍJAZÁS 
Egyéni formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban:
1., helyezett kupa, arany érem, oklevél
2., helyezett ezüst érem, oklevél
3., helyezettek (2 fő) bronz érem, oklevél

Csapat formagyakorlat, küzdelem és tradícionális küzdelem versenyszámokban:
Az első helyezett csapat kap egy kupát, a csapattagok érem és oklevél díjazásban része-
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nek.
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madik helyezett érem és oklevél díjazásban részesül. Azonos pontszám esetén “széttö-
réssel” döntjük el a dobogós helyezéseket. 

SZÁLLÁS: 
Minden csapat egyénileg szervezi a szállását. 
Ajánlott szálláshelyekkel kapcsolatban keresse a verseny szervezőjét.
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 felnőtt női,
 ifjúsági férfi és
 felnőtt férfi.
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sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 
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TERVEZETT VERSENYPROGRAM
2018. március 2. (péntek) 
Mérlegelés, regisztráció 
Helyszín: Schéner Mihály Általános Iskola Sportcsarnoka, 5666, Medgyesegyháza, Luther utca 7. 
szám 
Időpont: 17.00 - 19.00 óra 
Azon csapatok akik élnek ezen lehetőséggel, kérem az eszti900318@gmail.com-ra küldjenek egy 
e-mailt!

2018. március 3. (szombat), 1. versenynap 
06.30 - 08.30: Mérlegelés, regisztráció. 
08.30-08.45: Bírói értekezlet
08.45- 09.00: Technikai értekezlet. 
09.00-13.00: Gyermek, serdülő, formagyakorlatok, küzdelmek, ifjúsági és felnőtt egyéni 
formagyakorlatok, tradicionális küzdelmek selejtezője, döntője. 
13.00-14.00: Ebédszünet minden páston, közben eredményhirdetés. 
14.00: Ünnepélyes megnyitó. 
14.30: Gyermek, serdülő küzdelmek döntőig, ifjúsági és felnőtt csapat formagyakorlatok, ifjúsági és 
felnőtt egyéni küzdelmek, egyéni speciáltechnikai törések. 
19.00: Eredményhirdetés, verseny első napjának zárása. 

2018. március 4. (vasárnap), 2. versenynap 
08.30: Technikai értekezlet. 
09.00-13.00: Ifjúsági és felnőtt csapatküzdelem, csapat és egyéni erőtörések és csapat speciáltech-
nikai törések. 
13.00-14:00: Ebédszünet, eredményhirdetés. 
13.30: Csapatküzdelmek, csapat és egyéni erőtörések, csapat speciáltechnikai törések. 
18.00: Eredményhirdetés, verseny zárása. 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! A gyermek és serdülő korosztályú sportolók csak 
szombaton versenyeznek. Az ifjúságiak a nevezett mezőny nagyságától függően, és az időkorlátok 
betartása miatt vasárnap is szerepelhetnek egyéni számokban! 

Belépőjegy: Egységesen  500 Ft/fő, 6 éves kor alatt ingyenes. A  regisztrált edzők, valamint a 
versenyző sportolók belépése ingyenes! 
A belépőjegy egyszeri megvásárlása mindkét versenynapon belépésre jogosít! 

Figyelemfelhívás!
Tisztelt klubvezető mesterek! A 2017. évi közgyűlésen Meilinger László V. dan mester a Minősítési 
és Átigazolási Bizottság Vezetője felhívta a figyelmét, hogy azon klubok, ahol olyan versenyzők 
vannak, akik minősítése szükséges, azok adják le részére az érintettek neveit, és az általuk elért he-
lyezést. A versenyszervezőség vállalja azt, hogy a leadott nevezéseket továbbítja Meilinger László V. 
dan mester részére, de a minősítendő versenyzők neveit a klubvezetők adják le 2017. március 11.-ig!



EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
1. Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni! 

2. A helyszínen Taekwon-do felszerelés- és sportszerárusítás lesz. 

3. A verseny helyszínén egész nap büfé üzemel. 

4. A verseny ideje alatt a 2018. évi ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság logójával ellátott pólók 
több színben és méretben megvásárolhatók. 

5. A sportorvosi engedély megléte és annak érvényessége a versenyző edzőjének felelőssége! 

6. Orvosi ellátás: a versenyen versenyorvos lesz, a kisebb helyben kezelhető sérülések 
ellátásra kerülnek. Az esetleges súlyosabb sérülések esetén a legközelebbi kórház Gyulán a 
Pándy Kálmán Kórház, Gyula Semmelweis utca 1. szám (30km) /telefonszám: 06/66/526-526, 
vagy Békéscsabán a Réthy Pál Kórház, Békéscsaba  Gyulai út 18. szám (35km), telefonszám: 
06/66/555-555. A szervezők semmilyen sport/és egyéb sérülésért nem vállalnak felelősséget, 
balesetbiztosítás kötése ajánlott. Mindenki saját felelősségre (18. éven aluliak szülői engedélly-
el) vehet részt a versenyen. A szülői engedélyek meglétét nem ellenőrizzük, azért a klubvezető 
felel.

7. Óvás: A versenyen a vitatott mérkőzések esetén az óvást csak az edző nyújthatja be. Az 
óvást a vitatott mérkőzést követően 5 percen belül kell benyújtani, melynek díja 5.000 Ft. 
Amennyiben az óvásnak helyt adnak, úgy az 5.000 Ft visszafizetésre kerül, ha viszont az óvást 
elutasítják, akkor az 5.000 Ft a versenyszervezőknél marad. Amelyik páston az óvást benyúj-
tották, ott új mérkőzést nem lehet elkezdeni. Az óvást egy formanyomtatványon kell leadni, 
ami a zsűri asztalnál rendelkezésére fog állni mindenkinek.

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES  
VERSENYZÉST KÍVÁNUNK 

A SPÁRTA TAEKWON-DO TEAM  NEVÉBEN!

Rusz István IV. Dan
Medgyesegyházi Sportegyesület

elnök
Spárta Taekwon-do Team

szakosztályvezető


