
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA  

 

TAE CUP OPEN 2014 

 

Data :17.05.2014 

Miejsce : Sulejówek 

Organizator : Klub Sportów Walki Tae  

Kontakt:  bartlomiej.turczynski@wp.pl   503-726-142 

Kategorie wiekowe: 

 

przedszkolaki 5-6 lat 

młodzicy 7,8,9 lat, 

kadeci 10,11,12 lat, 

juniorzy młodsi 13,14,15 lat, 

juniorzy 16,17,18 lat,  

seniorzy 19 lat i powyżej. 

Każdy staruje tylko w swojej kategorii wiekowej. 

 

Nagrody: Dyplomy dla uczestników, medale i puchary dla najlepszych w 

kategoriach 

Warunki udziału w zawodach: 

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe 

warunki:  

- opłata startowa 50 zł  

- zrzeszeni w klubach sportowych stowarzyszeniach itp  

- posiadanie stroju sportowego klubowego danej dyscypliny którą trenuje  

   
- aktualne badania lekarskie (książeczce sportowo-lekarskiej), 

- polisa NNw dla zawodników, organizator nie ubezpiecza uczestników  

  zawodów od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w  

  przypadku wypadków i ich następstw! 

- zgoda rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich, 

- zgłoszenie zawodnika w terminie i na obowiązującej karcie zgłoszenia, 

mailto:bartlomiej.turczynski@wp.pl


- wystawienie 1 sędziego na każdą rozpoczętą dziesiątkę zawodników. 

 

 

 

Termin zgłoszeń :  

 

5.05.2014 

Podajemy wypisanych zawodników od najniższej kategorii oraz 

konkurencje wagę i wzrost. 

 

bartlomiej.turczynski@wp.pl 

 

 

Ramowy program zawodów: Rejestracja i ważenie przed samymi zawodami 

od godz 7:00-8:30 

Rozegranie wszystkich  konkurencji  

 

Sobota 17.05.2014 

1. 9:00 rozpoczęcie zawodów, konkurencja Technik Specjalnych (tylko 

przedszkolaki i młodzicy) 

2. 10:00 konkurencja walk na piankowe pałki ( przedszkolaki, młodzicy) 

3. 11:00 konkurencja walk semi  contact  

4. 12:00 konkurencja  light contact  

 

Konkurencje: 

 

1) Techniki specjalne – przedszkolaki, kadeci 

2) Walki na piankowe pałki - walki dla przedszkolaków i kadetów 



3) Walki semi – contact – młodzicy, kadeci, juniorów młodszych, juniorów, 

seniorów. 

4) Walki light - contact - walki dla juniorów młodszych, juniorów, seniorów 

 

Kategorie : 

Przedszkolak 5,6 lat 

Młodzicy 7,8,9 lat, 

Kadeci 10,11,12 lat, 

Juniorzy młodsi 13,14,15 lat, 

Juniorzy 16,17,18 lat, 

Seniorzy 19 lat i powyżej. 

 

Punktacja w walkach semi contact, light contact  
2 – kopnięcie w głowę 

1 – kopnięcie w korpus 

2– kopnięcie na korpus z wyskoku 

1 – uderzenie ręką w głowę lub w korpus,  

3 – kopnięcie z głowę w wyskoku 

 

Dwa ostrzeżenia – plus punkt dla przeciwnika. 

 

O dyskwalifikacji decyduje zespół sędziowski (z danej planszy). 

 

Ostrzeżenia dla konkurencji walk: 

- za uderzanie i kopanie poniżej pasa, w tył głowy, plecy; 

- za wyjście poza pole walki; 

- za nie respektowanie komend sędziego 

- za przytrzymywanie; 

- za odwracanie się i unikanie walki; 

- zadawanie ciosów z pełną siłą, stosowanie uderzeń podbródkowych, uderzanie 

nieosłoniętą częścią rękawicy  

- za niesportowe zachowanie wobec przeciwnika, sędziów oraz publiczności 

Dozwolone techniki: 
Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające, kopnięcia z 

wyskoku, ciosy ręczne: proste, sierpowe, grzbietem pięści (backfist). Kopnięcia 

zahaczające i spadające wykonywać stopą (uderzenie piętą jest 

niedozwolone).  Ręką można uderzać zarówno proste jak i sierpy, zakaz 



stosowania ciosów podbródkowych. Wszystkie techniki mają być zadawane w 

sposób kontrolowany. 

 

 

1) Walki piankowe pałki  - walki dla przedszkolaków i dzieci. 
Walka przerywana. Jedna runda 1,5 minuty lub do 5 punktów zdobytych przez 

jednego z zawodników. 

- podział na kategorie według wzrostu. 

- trafienie w głowę – 2 punkty 

- trafienie w korpus lub nogi – 1 punkt. 

- podział na kategorie na podstawie zgłoszeń 

 

 

Sprzęt ochronny w pałkach piankowych : 

- kask z kratką lub szybką, szczęka, suspensorium 

 

2) Walka light contact  

 

Walka w kontrolowanym kontakcie. Dla juniorów i seniorów. Walkę sędziuje 

czterech sędziów - trzech narożnych i sędzia planszowy. Wszystkie techniki 

powinny być kontrolowane 

 

3) Walka semi contact  

Walka w przerywanym kontakcie. Techniki kontrolowane. Po każdej udanej 

akcji zawodnika sędzia przyznaje punkty. Nokaut techniczny- gdy zawodnik 

wygrywa przewagą 10 pkt. 

 

Wszystkie walki odbywają się na dystansie 2 rund po 1,5 min. Ew dogrywka do 

1 trafienia ( semi) oraz czasowa 30 sek w light. 

 

 

Obowiązkowy sprzęt ochronny podczas walk: 

 

- rękawice bokserskie min. 6 oz dla młodzików, min. 8 oz dla kadetów, min 10 

oz dla juniorów i seniorów 10 oz. (w semi contact dopuszcza się rękawice 

otwarte do semi contactu); 

- szczęka; 

- ochraniacze stóp (z piętą) i goleni; 

- kask; 

- suspensor; 

- dla dziewcząt obowiązkowo ochraniacz na krocze i piersi. 



 

 

 

 

Kategorie wagowe pałki, light contact i semi contact: 

 

Walka na piankowe pałki  – kategorie wzrostowe: 

PRZEDSZKOLAKI i  

MŁODZICY 

dziewczynki    - 115 cm, - 125 cm, - 135 cm,-145cm, +145 cm 

chłopcy        - 115 cm, - 125 cm, - 135 cm,-145cm, +145 cm 

KADECI 

dziewczynki    - 135cm, - 145cm, - 155cm, +155cm 

chłopcy           - 135cm, - 145cm, - 155cm, +155cm 

 

Walka semi i light contact – kategorie wagowe: 

 

Semi contact: 

MŁODZICY 

dziewczynki    - 115 cm, - 125 cm, - 135 cm,-145cm, +145 cm 

chłopcy        - 115 cm, - 125 cm, - 135 cm,-145cm,+145 cm 

KADECI 

dziewczynki    - 135cm, - 145cm, - 155cm, +155cm 

chłopcy           - 135cm, - 145cm, - 155cm, +155cm 

 

Semi i light contact: 

JUNIORZY MŁODSI  

dziewczęta    -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg; 

chłopcy      -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 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     -58 kg, -64 kg, -70 kg, -76 kg, -82 kg, +82 kg; 

 

Uwaga w przypadku zawodników ciężkiej kategorii może zostać utworzona 

kategoria dodatkowa. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. 

 

 



 

 

Organizator KSW TAE 

Sędzia główny Bartłomiej Turczyński 

503-726-142 

 

bartlomiej.turczynski@wp.pl 

 

 


