


Otwarte Mistrzostwa Europy Taekwon-do 
Otwarty Puchar Europy Taekwon-do

Data: 23-25.04.2022 r. 

Miejsce: Hala Sportowa w Kiełczowie  
Szkolna 3, 55-093 Kiełczów (Wrocław)

Opłata startowa: 
70 euro – czarne pasy  
60 euro – kolorowe pasy 

Harmonogram Mistrzostw 
 
Czwartek 22.04.2022 r.: 
10:00 – 20:00  Rejestracja zawodników, ważenie (Novotel) 
16:00 – 17:30  Spotkanie sędziów (Novotel) 
18:00 – 19:00  Spotkanie trenerów (Novotel) 
 
Piątek 23.04.2022 r.: 
9:00 – 10:00  Otwarcie Mistrzostw Europy 
10:00 – 14:00 Przeprowadzenie konkurencji dla czarnych pasów  
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa  
15:00 – 20:00 Przeprowadzenie konkurencji dla czarnych pasów  
 
Sobota 24.04.2022 r.: 
9:00 – 14:00 Przeprowadzenie konkurencji dla czarnych pasów  
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa  
16:00 – 18:00 Rejestracja zawodników, ważenie dla pasów kolorowych (Novotel) 
15:00 – 20:00 Przeprowadzenie konkurencji dla czarnych pasów

 
 



Niedziela 25.04.2022 r.:

7:00 - 8:00 Dodatkowa rejestracja zawodników, ważenie dla pasów kolorowych (Hala 
sportowa) 
9:00 – 14:00 Przeprowadzenie konkurencji dla kolorowych pasów  
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa  
15:00 – 20:00 Przeprowadzenie konkurencji dla kolorowych pasów  
 

Zakwaterowanie

Hotel

Rekomendujemy te hotele, ale pobyt w nich nie jest obowiązkowy.

Ceny podane poniżej będą dostępne do 3 tygodni przed zawodami na hasło EC2022

Ibis Wrocław Centrum ***

235 PLN/doba w pokoju jednoosobowym Standard ze śniadaniem
260 PLN/doba w pokoju dwuosobowym Standard ze śniadaniem
 
Novotel Wrocław Centrum ****

265 PLN/doba w pokoju jednoosobowym Superior  ze śniadaniem
295 PLN/doba w pokoju dwuosobowym Superior ze śniadaniem

Adres: 
Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

Hotel Novotel**** & Ibis Wrocław Centrum *** 

Rezerwacja:

Rezerwacji można dokonać wysyłając wiadomość z informacją o liczbie dni pobytu i 
wybranym pokoju na adres: ha073-re@accor.com 

W treści wiadomości prosimy o podanie kodu rezerwacji: EC2022



Dodatkowe posiłki:

Obiadokolacja bufetowa - 3 dania ciepłe + bufet sałatkowy, desery - 85zł/dzień 

Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość wybrania godziny obiadokolacji dla teamu, 
posiłki są wydawane od 16:00 do 23:00. 

Dla gości przewidziana jest w cenie sauna oraz dostęp do siłowni i sali treningowej w 
hotelu. 

Kategorie wiekowe  
 
Czarne Pasy: 
Junior Młodszy - 7-14 lat, 
Junior 15-17 lat, 
Senior 18-35 lat, 
Masters 36+ lat. 
 
Pasy Kolorowe: 
Dzieci 7-12 roku życia,  
Kadet 13-17 lat, 
Senior 18-35 lat, 
Masters 36+ lat. 
 

Układy formalne Podział na stopnie

7-14 lat
Mężczyźni I Dan II Dan

Kobiety I Dan II Dan

15-17 lat
Mężczyźni I Dan II Dan III Dan

Kobiety I Dan II Dan III Dan

18-35 lat
Mężczyźni I Dan II Dan III Dan IV-VI Dan

Kobiety I Dan II Dan III Dan IV-VI Dan

36 i więcej lat
Mężczyźni I-III Dan IV-VI Dan

Kobiety I-III Dan IV-VI Dan



 

 

Grupa wiekowa Kategorie wagowe

7 -14 lat
Mężczyźni -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg -66 kg +66kg

Kobiety -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg +60 kg

15-17 lat
Mężczyźni -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg

Kobiety -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg

18-35 lat
Mężczyźni -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg - 85 kg +85 kg

Kobiety -50 kg -55 kg - 60 kg -65 kg -70 kg + 70 kg

36 i więcej lat
Mężczyźni -65 kg -75 kg +75 kg

Kobiety -60 kg +60 kg

Techniki specjalne - czarne pasy

Mężczyźni

Twimyo nopi ap cha Busigi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo nomo yop cha jirugi

Twio dolmyo yop cha jirugi

Twimyo Bandae dollyo chagi

Kobiety

Twimyo nopi ap cha Busigi

Twimyo dollyo chagi

Twimyo nomo yop cha jirugi



 

 

 

Testy siły

Czarne pasy

Mężczyźni

Ap joomuk Jirugi

Sonkal Taerigi

Yop Cha Jirugi

Dollyo Chagi

Bandae  Dollyo Chagi

Kobiety

Sonkal Taerigi

Yop Cha Jirugi

Bandae  Dollyo Chagi

Walki pasy kolorowe

Kategorie wagowe
Podział na 

stopnie

7-12 lat
Mężczyźni -25kg -30kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg

-66 

kg

+66

kg 10 cup-5 cup, 

4 cup-1 cup

Kobiety -25kg -30kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg

-66 

kg

+66

kg

13-17 lat
Mężczyźni -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg 10 cup-5 cup, 

4 cup-1 cupKobiety -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg

18-35 lat
Mężczyźni -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg - 85 kg +85 kg 10 cup-5 cup, 

4 cup-1 cupKobiety -50 kg -55 kg - 60 kg -65 kg -70 kg + 70 kg

36 i 

więcej 

lat

Mężczyźni -65 kg -75 kg +75 kg
10 cup-5 cup, 

4 cup-1 cup
Kobiety -60 kg

+60 

kg



 

 

 

Rejestracja:

 
- Rejestracja rozpoczyna się 28.01.2022 r. i odbywać się będzie za pomocą strony 
internetowej.

- Wymagana jest całkowita płatność przy zgłoszeniu,

- Zapisy i płatności wyłącznie online: www.me2022.pl

-  Ostateczny termin rejestracji to 03.04.2022 r

Układy pasy kolorowe Podział na stopnie

7-9 lat
Mężczyźni 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

Kobiety 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

10-12 lat
Mężczyźni 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

Kobiety 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

13-17 lat
Mężczyźni 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

Kobiety 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

18-35 lat
Mężczyźni 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

Kobiety 10 cup-7 cup 6 cup-3 cup 2 cup-1 cup

36 i więcej lat
Mężczyźni 10 cup-5 cup 4 cup-1 cup

Kobiety 10 cup-5 cup 4 cup-1 cup

http://www.me2022.pl


Sprawy różne:

 
- O przypisaniu zawodnika do kategorii wiekowej decyduje roku urodzenia zawodnika, 
- Podczas Mistrzostw odbędą się konkurencje drużynowe dla czarnych pasów z układów 
formalnych oraz walki sportowej. Drużyny męskie będą rywalizować w systemie 5 osób + 
1 osoba rezerwowa, natomiast drużyny żeńskie w systemie 3 osób + 1 osoba 
rezerwowa,

- Na każdą rozpoczętą 10 zawodników wymagany jest jeden sędzia, w przypadku jego 
braku zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia opłaty 100 euro. Organizator 
zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie dla sędziów na czas trwania zawodów, 
- Układy czarne pasy: 1 układ narzucony, 1 układ opcjonalny, 
- Układy kolorowe pasy: 1 układ opcjonalny, 
- Walka sportowa: 2 rundy po 2 minuty, 1 minuta przerwy między rundami, 
- Walka sportowa pasy kolorowe: 2 rundy po 1,5 min, 1 minuta przerwy między rundami, 
- Techniki specjalne, Testy siły oraz Konkurencje drużynowe odbywają się jedynie dla 
czarnych pasów,


