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ITF TAEKWON-DO   

DIÁKOLIMPIA 2010. 

Mezőhegyes,  

2010. november 27, szombat 10 óra 

MEGHÍVÓ 

 Szeretettel meghívjuk és várjuk  

az ITF Taekwon-do sportegyesületeket  

a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség 

2010.évi Országos Diákolimpiájára! 

A verseny fővédnöke 

Harmat László VIII. Dan 

A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Elnöke 

 

A bírói kar vezetője 

Sebestyén Pál V. Dan 

Versenyigazgató 

Kozák László V. Dan 

Szervező sportegyesület 

Mezőhegyesi Platán Sportegyesület 

Felelős szervező 

Mráz Tamás 3. Dan.  
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A verseny neve: ITF Taekwon-do Országos Diákolimpia 2010. 

A verseny ideje: 2010. November 27, Szombat 10 óra  

A verseny helyszíne: Mezőhegyes, József Attila Általános Művelődési Központ   

                                    Sportcsarnoka - cím: 5820. Mezőhegyes, Béke park 1. 

 

Versenyszámok: 1.-  egyéni küzdelem korosztály és súlycsoport szerint  

                              2.- formagyakorlat korosztályonként  

(felnőtt és ifjúsági korosztályban  A ,B kategória) 

 

Küzdelem  

     Korosztályok:       Születési idő:                 Súlycsoportok (kg): 

Gyermek: betöltött 8 évtől  10 éves korig:   - 28, 32, 37, 42,+42 (leány, fiú) 

Serdülő I: betöltött 10 évtől 12 éves korig: -32, 37, 42, 47, +47 (leány, fiú) 

Serdülő II: betöltött 12 évtől 14 éves korig:-37, 42, 47, 52, +52, (leány, fiú) 

 

Ifjúsági lány: betöltött 14 évtől 17 éves korig:-47, 52, 57,62,+62 (leány) 

Ifjúsági fiú: betöltött 14 évtől 17 éves korig:- -57, 62, 67, 73, 78, +78 (fiú) 

 

Felnőtt nő-és férfi : betöltött 18 évtől:         -52, 57, 62, 67, +67 (nő) 

                                                                       -57, 63, 71, 80, + 80 (férfi) 
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Formagyakorlat  

Korosztályok: gyermek: betöltött 8 évtől -10 éves korig  (min: 8.gup) 

Kötelező tull: DAN-GUN TULL 

serdülő: betöltött 10 évtől-14 éves korig    (min.7.gup) 

                                           Kötelező tull: DO-SAN TULL 

ifjúsági: betöltött 14 évtől -18 éves korig     

A kategória (1.Gup + mesterfokozat) 

                         Kötelező tull: HWA-RANG TULL 

B kategória (6. - 2.Gup) 

   Kötelező tull: WON-YO TULL 

 felnőtt: betöltött 18 évtől   

A kategória (1.Gup + mesterfokozat) 

                         Kötelező tull: HWA-RANG TULL 

B kategória (6. - 2.Gup) 

   Kötelező tull: WON-YO TULL 

 

A legjobb 4 között a vezetőbíró jelöli ki a bemutatásra kerülő formagyakorlatot, ami 
maximum egy szinttel lehet magasabb a versenyzők övfokozatánál. 

A formagyakorlat versenyszámban serdülő korosztályban övfokozati szétbontás 
lehetséges! 

Nevezési feltételek: 

- tull: a fenti minimum övfokozatok szerint 

-küzdelem: gyermek, serdülő, ifjúsági korosztály: minimum 8.gup övfokozat, 

felnőtt korosztályban minimum 8. gup övfokozat. 

- érvényes, alkalmasságot igazoló sportorvosi igazolás, mely a 18 év alatti  

korosztályokban 6 hónapnál, felnőtt korosztályban 1 évnél nem lehet régebbi 

- a felnőtt korcsoportú versenyzőknél érvényes diákigazolvány bemutatása  
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- a nevezési határidőig írásban, emailen leadott nevezés, helyszíni 

nevezés nincs! 

- 3500 Ft nevezési díj befizetése a regisztrációnál, amellyel mindkét 
versenyszámban indulni lehet ! 

 
A szervezők semmilyen sport/és egyéb sérülésért nem vállalnak felelősséget, 

balesetbiztosítás kötése ajánlott. Mindenki saját felelősségre (18. éven aluliak szülői 

engedéllyel) vehet részt a versenyen. A szülői engedélyek meglétét nem ellenőrizzük, azért 

a klubvezető felel.  

Nevezési cím, információ: e-mail: mrazta@t-email.hu, mrazta@freemail.hu  

Mráz Tamás,tel: +3630/ 228-2419.  

Nevezési határidő: 2010. november 21, vasárnap, 24:00 óráig. 

Versenyszabályok: ITF Taekwon-do Szabálykönyv szerint 

Küzdelmi idő: gyermek, serdülő: 1 x 2 perc, döntő 2 x 1,5 perc 

ifjúsági: 1 x 2 perc, döntő 2 x 2 perc 

felnőtt:  1 x 2 perc, döntő 2 x 2 perc 

- ITF Szabálykönyv által előírt kötelező védőfelszerelés. 

 

ÓVÁS 

Óvást kizárólag a csapat vezetőedzője nyújthat be! 

Az óvást az adott pást zsűri asztalánál kell jelezni, majd a verseny főbírájánál, a 

megóvott versenyszám eredményhirdetését követő 10 percen belül, írásban kell 

benyújtani. Az óvás ideje alatt az adott páston a versenyt felfüggesztjük. Az óvás 

díja 5000 Ft, melyet az írásbeli óvás benyújtásakor kell a rendezőségnek befizetni. 

Az óvás díja, az óvás elfogadása esetén visszafizetésre kerül. 

Díjazás: 1-3. hely: érem, oklevél,  (nincs két 3-dik hely !) 

a legeredményesebb csapat: különdíjban (Kupa) részesül 

Bíráskodás: A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség bírói vizsgát tett mesterei 
meghívások, és a nevezések alapján.  

Minden nevező klub köteles 1 fő versenybírót küldeni, nevét és 
övfokozatát a nevezési lapon jelezni. (15 nevezett versenyző 
fölött 2 fő versenybíró küldését kérjük!) 

mailto:mrazta@t-email.hu
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Tervezett versenyprogram:  07:30 -09:30 regisztráció, mérlegelés 

                09:30 – 10:00 technikai értekezlet, sorsolás 

                                     10:00 – 10:10 ünnepélyes megnyitó 

                10:10 - formagyakorlat verseny 1. helyig 

                12.00 - küzdelem verseny 1. helyig 

                                     13:00-13:40 – ebédszünet 

                                     13:40-18:00 – a versenyszámok folytatása 1. helyig 

                kb. 18:00 - eredményhirdetés 

Belépőjegy:  300 Ft/felnőtt 

200 Ft/diák, 7 éves kor alatt ingyenes (a kort csak diákigazolvány, vagy szülő 
igazolhatja! ) 

A bírók, továbbá minden csapattal 2  fő edző belépése ingyenes! 

Egyéb: - a helyszínen Taekwon-do felszerelés és sportszerárusítás  

- a verseny ideje alatt az ÁMK-ban büfé üzemel 
 

A verseny előtti éjszakára lehetőség van iskolai kollégiumban szállást foglalni, (2000. 

Ft/fő/éj) amennyiben erre igény van, kérjük azt november 20-ig, a következő 

telefonszámra pontos létszámmal leadni!  

- ÁMK Kollégium.  

  (Kapcsolattartó: hétfőtől-csütörtökig, 09-15-ig Dénes Mária kollégiumigazgató,   

  Telefon: +3630/3989512)  

Az ÁMK, a Sportcsarnok, és a kollégium öltözőiben, épületében és területén a 

versenyzők, edzők, valamint a látogatók által elhelyezett ruházatra, értékekre 

vonatkozóan a rendezőség semmiféle felelősséget nem vállal!   Dohányzás csak az 

arra kijelölt helyen engedélyezett!  

Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánok  

a szervezők nevében! 

Üdvözlettel: 

Mráz Tamás 3. Dan 



 

6 

 

         Nevezési lap 

ITF Taekwon-do Diákolimpia  

2010. November 27, Mezőhegyes 

A klub neve: _________________________________________________ 

Címe: _________________________________________________ 

Klubvezető neve: ________________________ Telefon: ______________  

E-mailcím: ____________________________ 

 

sor- 

szám 

név születési 

év/korosztály 

öv- 

fokozat 

súly 

/kg/ 

tull 

/X/ 

küzd. 

/X/ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

Versenybíró (-k): neve: Dan fokozata: 

________________________________ _____________ Dan 

________________________________ _____________ Dan 

dátum:_________________________  

2010. november 21, vasárnap, 24.00 óráig! 


