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KOMUNIKAT 
 

XIII Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do  

MAZOVIA MASTERS CUP 2019 
oraz 

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  

Seniorów Starszych i Weteranów 

1. Termin zawodów: 

 22 listopada(piątek) – waga, rejestracja 

 23-24 listopada(sobota, niedziela) - zawody 

2. Miejsce zawodów:  

 Ciechanów, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. 17-go Stycznia 60 

3. Patronat honorowy:  

 Pan Krzysztof Kosiński - Prezydent Miasta Ciechanów  

4. Sponsorzy:  

 Urząd Miasta Ciechanów 

5. Sponsor wspierający:  

 Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy 

6. Organizator:  

 LKS Matsogi Ciechanów 

 Polski Związek Taekwon-do 

 MOSiR Ciechanów 

Rejestracja: Rejestracja zawodników, trenerów, VIP’ów i osób towarzyszących będzie koordynowana 

przez PZTKD i dla klubów z Polski przebiegać będzie jedynie poprzez bazę danych Polskiego Związku 

Taekwon-Do/ zakładka Sportdata  

Początek Rejestracji: 10 września 2019 roku 

Koniec  Rejestracji: 10 listopada 2019 roku 
 

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z rejestracją prosimy o kontakt z Panią 

Izabelą Łobodą poprzez następujący e-mail: info@pztkd.lublin.pl  

 

REJESTRACJA 

- Rejestracja i ważenie uczestników odbędzie się w: 

 piątek 22 listopada 2019 roku w godzinach 16:00 do 19:00  

 sobota 23 listopada 2019 roku w godzinach 16:00 do 18:00 (tylko dzieci i kadeci) 

 niedziela 24 listopada 2019 roku w godzinach 8.30 do 9:00 ( tylko dzieci i kadeci) 

w hali Widowiskowo - Sportowej MOSiR w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 c 

 

Uwaga! 

Wszyscy zawodnicy muszą stawić się osobiście na weryfikacji bez względu na to czy startują w kategorii 

walk czy nie.  

 

mailto:info@pztkd.lublin.pl
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Uczestnicy muszą posiadać aktualną roczną licencję zawodniczą PZTKD, którą również należy przedstawić 

podczas komisji wagi.  

 

Wszyscy zawodnicy muszą podejść do ważenia w spodniach od doboku firmy, której strój posiada oficjalną 

aprobatę Międzynarodowej Federacji Taekwon-do oraz w koszulce. Maksymalna dopuszczana różnica wagi 

wynosi 500 gram. 

 

STARTOWE 

Opłata wpisowa wynosi: 

100 zł za jednego uczestnika płatne przelewem do dnia  10.11.2019  
Kwota nie jest zwracana, jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany lub nie dotrze na zawody. W treści 

przelewu prosimy o podanie nazwy klubu, liczby zawodników i dopisku startowe MMC19. 

 

Nr konta do wpłaty startowego:  

Polski Związek Taekwon-do,  

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  

nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001 

 

ZAKWATEROWANIE 

Kluby mogą rezerwować zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Można zamówić rezerwację 

miejsc u organizatora ( rezerwacja tylko  na 2 doby) w następujących hotelach: 

 

 Hotel ” Baron” ul. Śląska 11( śniadanie)  

Pokój 2/3 osobowy ( śniadanie) – równowartość 110 zł/osoba/doba 

Pokój jednoosobowy (śniadanie) – równowartość 180 zł/osoba/doba 

 Hotel „Atena” ul. Płocka 52( śniadanie) 

Pokój 2/3 osobowy ( śniadanie) – równowartość 130 zł/osoba/doba 

Pokój jednoosobowy (śniadanie) – równowartość 180 zł/osoba/doba 

 Zajazd „Tur” Niestum ul. Okrężna 35  

Pokoje 3-4 osobowe ( śniadanie, kolacja) 90 zł/osoba/doba 

 Hotel Olimpijski ul. 17 Stycznia 60 (pełne wyżywienie) -110 zł 

Liczba miejsc ograniczona! 

O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń ! 

 

Płatność za hotele po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji przelewem do 10.11.2019 na poniższe konto:  

 

Warmińsko -Mazurski Bank Spółdzielczy o/Ciechanów  

nr 27 9364 0000 2002 0033 7265 0001 

 

W przypadku braku wpłaty rezerwacja będzie anulowana! 

Organizator nie zwraca kosztów rezerwacji w przypadku zmniejszenia liczby osób po terminie 

zgłoszeń! 
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DZIECI (10-11 lat) 

 Obowiązkowo ukończony 10 rok życia! 

Dziewczynki 

 Układy formalne: Grupa 9-7 gup, Grupa 6-4 gup, Grupa 3-1 gup, 

 Walki indywidualne:  

Grupa stopni 9-6 gup: -24 kg. -30 kg. -36 kg. – 42 kg. -48 kg. +48 kg. 

Grupa stopni powyżej 6 gup: -24 kg. -30 kg. -36 kg. – 42 kg. -48 kg. +48 kg. 

Chłopcy 

 Układy formalne: Grupa 9-7 gup, Grupa 6-4 gup, Grupa 3-1 gup,  

 Walki indywidualne: 

Grupa stopni 9-6 gup: -30 kg. -36 kg.-42kg. 48 kg. -54 kg. + 54 kg. 

Grupa stopni powyżej 6 gup: -30 kg. -36 kg.-42kg. 48 kg. -54 kg. + 54 kg. 

 Zawodnicy wykonują tylko jeden układ obowiązkowy.  

 Uwaga: Konkurencja walk będzie rozgrywana systemem pucharowym! 

 

KADECI (12,13 oraz 14 lat) 

Dziewczynki 

 Układy formalne: Grupa 9-7 gup, Grupa 6-4 gup, Grupa 3-2 gup, Grupa 1 gup - I Dan 

 Walki indywidualne: 

Grupa stopni 9-6 gup: -30 kg. -36 kg. – 42 kg. -48 kg. - 54 kg. +54 kg. 

Grupa stopni powyżej 6 gup:  -30 kg. -36 kg. – 42 kg. -48 kg. - 54 kg. +54 kg. 

Chłopcy 

 Układy formalne: Grupa 9-7 gup, Grupa 6-4 gup, Grupa 3-2 gup, Grupa 1 gup- I Dan 

 Walki indywidualne: 

Grupa stopni 9-6 gup: -36 kg.-42kg. 48 kg. -54 kg. – 60 kg. + 60 kg. 

Grupa stopni powyżej 6 gup: -36 kg.-42kg. 48 kg. -54 kg. – 60 kg. + 60 kg. 

 Zawodnicy wykonują tylko jeden układ obowiązkowy. 

 Uwaga: Konkurencja walk będzie rozgrywana systemem pucharowym! 

 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I KADETÓW 

 

 Zawody dzieci oraz kadetów rozegrane zostaną według regulaminu Międzynarodowego Pucharu 

Taekwon-Do Dzieci i Kadetów AETF oraz ITF 

 Konkurencje walki i układów formalnych będą rozgrywane systemem „pucharowym” 

 Czas walki 2x1,5 minuty, przerwa 30-60 sekund, 

 Zawodnicy muszą posiadać kask w kolorze „narożnika” 

 

JUNIORZY (15, 16, 17 lat) 

Grupa Kolorowych Pasów (6 gup -2 gup)  

Kobiety  

 Układy formalne, 

 Walki indywidualne:  -45 kg. -50 kg. -55 kg. -60 kg. -65 kg. +65 kg  
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Mężczyźni 

 Układy formalne, 

 Walki indywidualne: -50 kg. -56kg. -62 kg. -68kg. -75 kg.+75 kg. 

Uwaga: Konkurencja walk w grupie kolorowych pasów będzie rozgrywana systemem pucharowym! 

Grupa Czarnych Pasów ( 1 gup - III dan)  

Kobiety 

 Układy formalne: 1gup - I dan, (II dan – III dan) 

 Individual sparring: -45 kg. -50 kg. -55 kg. -60 kg. -65 kg. +65 kg  

Mężczyźni 

 Układy formalne:  1 gup - I dan, (II dan – III dan) 

 Walki indywidualne:  -50 kg. -56kg. -62 kg. -68kg. -75 kg.+75 kg. 

Uwaga: Konkurencja walk w grupie czarnych pasów będzie rozgrywana systemem repasażowym! 

SENIORZY (18-36 lat) 

Grupa Kolorowych Pasów (5 gup – 1 gup)  

Kobiety  

 Układy formalne, 

 Walki indywidualne: -50 kg. -56 kg. -62 kg. – 68 kg. -75 kg. +75 kg. 

Mężczyźni 

 Układy formalne, 

 Walki indywidualne: -57 kg. -63 kg.-70kg. 78 kg. -85 kg. + 85 kg. 

Uwaga: Konkurencja walk w grupie kolorowych pasów będzie rozgrywana systemem pucharowym! 

 

Grupa Czarnych Pasów ( I dan -VI dan) 

Kobiety  

 Układy formalne:  I dan, II dan, (III dan - VI dan) 

 Walki indywidualne:  ( I dan – VI Dan):  -50 kg. -56 kg. -62 kg. – 68 kg. -75 kg. +75 kg. 

Mężczyźni 

 Układy formalne: I dan, II dan, III dan, (IV dan - VI dan) 

 Walki indywidualne ( I dan – VI dan): -57 kg. -63 kg.-70kg. 78 kg. -85 kg. + 85 kg. 

Uwaga: Konkurencja walk w grupie czarnych pasów będzie rozgrywana systemem repasażowym! 

 

SENIORZY STARSI I WETERANI (37 lat i starsi) 

Kobiety 

 Układy formalne: 5-1 gup, I dan, II dan, (III - VI dan) 

 Walki indywidualne ( 5 gup – VI dan) : -50 kg. -56 kg. -62 kg. – 68 kg. -75 kg. +75 kg. 

Mężczyźni 

 Układy formalne:  (5- 1 gup), ( I dan),(II dan), (III dan), (IV dan-VI dan) 

 Walki indywidualne ( 5 gup – VI dan): -57 kg. -63 kg.-70kg. 78 kg. -85 kg. + 85 kg. 

Uwaga: Konkurencja walk w grupie czarnych pasów będzie rozgrywana systemem repasażowym! 
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REGULAMIN ZAWODÓW 

Zawody Juniorów i Seniorów zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD oraz: 

 

UKŁADY FORMALNE 

 Konkurencja rozgrywana będzie tradycyjnym „systemem pucharowym”; 

 W eliminacjach zawodnicy wykonują tylko 1 układ obowiązkowy, natomiast od półfinałów dwa 

układy obowiązkowe; 

WALKI 

 Walki w „grupach czarnych” pasów będą rozgrywane systemem repasażowym 

 Walki w grupach „kolorowych pasów” będą rozgrywane systemem pucharowym 

 Zawodnicy muszą posiadać „sprzęt do walki” w kolorze narożnika (dzieci i kadeci kaski w kolorze 

narożnika). 

 Czas walk:  

 Grupy „Czarnych pasów” seniorów, juniorów oraz seniorów starszych i weteranów: 

2x2min(przerwa 30-60 sekund),  

 Grupy „Kolorowych pasów” seniorów, juniorów: 2x1,5 min, przerwa 30-60 sekund 

 Kadeci walczą 2 x 1,5 min; przerwa 30-45 sekund 

 Dzieci walczą 2 x 1 min; przerwa 30 sek 

 

NAGRODY 

 Medale za I, II, i 2 x III miejsca w konkurencjach układów i walk indywidualnych; 

 Puchar za I miejsce w każdej konkurencji; 

 Puchary dla klubów za I, II, III, IV, V  miejsce w generalnej  klasyfikacji medalowej dzieci, 

kadetów, juniorów i seniorów. 

Uwaga: do klasyfikacji nie wlicza się grupy seniorów starszych oraz weteranów. 

 

ZAWODNICY 
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:  

 Dzieci, kadeci oraz juniorzy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców na 

udział w zawodach, co potwierdza trener poprzez „ Oświadczenie” 

 Kluby muszą posiadać licencję ITF lub PZTKD; 

 Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NW; 

 Organizator nie dopuszcza zmian w aplikacji po terminie zgłoszeń; 

 

SĘDZIOWIE 

 Koszty zakwaterowania i wyżywienia sędziów (2 doby) oraz ryczałt sędziowski pokrywa organizator 

natomiast transport zapewnia klub macierzysty sędziego; 

 Sędziowie muszą posiadać strój wg przepisów ITF 

 Kluby zgłaszają sędziów do Pana Romana Lewickiego (roman.lewicki@tauron-dystrybucja.pl) oraz 

do organizatora (mkorzybski@wp.pl) - zakwaterowanie. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

22 listopada 2019 r. (piątek) 

Lp. godzina  miejsce 

1. 16.00 – 19.00 Waga, Rejestracja zawodników Hala MOSiR Ciechanów 

 

23  listopada 2019 r. (sobota) 

Lp. godzina  miejsce 

1.  8.30 – 8.50 Odprawa sędziów i trenerów 

Hala MOSiR Ciechanów 

2.  9.00 – 13.00 Zawody juniorów, seniorów i weteranów 

3.  13.00 – 14.00 Przerwa Obiadowa 

4.  13.00 – 13.30 Ceremonia Otwarcia 

5.  14.00 – 18.30 Zawody juniorów, seniorów i weteranów 

6.  16.00-18.00 Waga- rejestracja dzieci i kadetów 

7.  18.30 – 19.00 Dekoracje  

8.  20.00 BANKIET  

 

24  listopada 2019 r. (niedziela) 

Lp. godzina  miejsce 

1.  8.30 – 8.50 Odprawa sędziów 

Hala MOSiR Ciechanów 

2.  8.30 – 8.50 Waga- rejestracja dzieci i kadetów 

3.  9.00 – 13.00 Zawody dzieci, kadet, junior 

4.  13.00 – 13.30 Przerwa Obiadowa 

5.  13.00 – 18.00 Zawody dzieci, kadet, junior 

6.  18.00 – 18.30 Dekoracje, zamknięcie zawodów 

 

SPRAWY RÓŻNE 

 W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 4 w konkurencji/kategorii, organizator zastrzega 

sobie prawo łączenia kategorii/konkurencji; 

 Niedozwolone jest łączenie klubów. Kluby połączone nie będą brane pod uwagę do klasyfikacji 

generalnej. 

 O wieku zawodników decyduje rok urodzenia; 

 Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej; 

 O sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów lub Organizator; 

 

Termin zgłoszeń: do 10 listopada 2019 

 
Kontakty: 

 Zakwaterowanie i wyżywienie -- Michał Korzybski tel. 607133234 

mkorzybski@wp.pl,  

 System on-line Sportdata - Izabela Łoboda tel. 798791028 

 info@pztkd.lublin.pl 

 

 

Do zobaczenia w Ciechanowie!:) 
Organizator 

Michał Korzybski 
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