Републикански коледен турнир
по Куадратлон Таекуон-До
„София Оупън”

гр. София, зала „Универсиада”, 5-6 декември 2015 г.

НАРЕДБА
за провеждане на Републикански коледен турнир
по Куадратлон Таекуон-До „София Оупън”
Организатор:




Спортна асоциация на МВР
Централен Полицейски Таекуон-До Клуб
Българска Асоциация по Таекуон-До

Време и място:




5-6 декември 2015 г., зала „Универсиада“, гр.София.
Начало 09:00 часа.
Официално откриване 5 декември 2015 г. от 11:00 часа.

Право на участие:






Всички спортни организации развиващи Куадратлон Таекуон-До и
всички получили покана за участие;
Състезатели над 6 годишна възраст;
За дисциплините Tулъ и Специална техника – минимум 10 гуп;
За дисциплината Спаринг – минимум защитен 8 гуп и 10 годишна
възраст;
За дисциплината Силов тест за състезатели над 16 годишна възраст –
минимум защитен 6 гуп.

На Републикански коледен турнир по Куадратлон Таекуон-До „София
Оупън“ ще вземат участие деца (6-13 години), юноши и девойки (14-17
години), мъже и жени (над 18 години) в следните дисциплини:






Туль – индивидуално и отборно;
Спаринг – индивидуално и отборно;
Специална техника – индивидуално и отборно;
Силов тест – индивидуално и отборно.
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Регистрация на участниците и проверка на тегло и ръст:

Регистрацията и проверка на теглото и ръста е задължителена за всички
състезатели, тя ще се състои на 5 (6-11 г.) и 6 (над 12 г.) декември 2015 г. от
07:00 часа до 08:30 часа в зала „Универсиада“. Състезател, който не успее да
покрие заявените килограми или ръст няма да бъде допуснат до участие в
съответната дисциплината.

Толеранс – 0.500 килограма (облекло – долнище на добок и фланелка) и
0.00 м (мерене на ръст – без обувки).

Състезателите удостоверяват самоличността си единстевено с валидна и
заверена със стикер за м. декември 2015 г. Таекуон-До карта, издадена от
БАТ. Състезатели, непредставили гореспоменатата карта няма да бъдат допуснати
за участие в нито една от дисциплина на състезанието.

При регистрация се предава предсъстезателен медицински преглед с
дата не по-ранна от 2.12.2015 г.
Заявка за участие:
 Заявки
за
участие
за
индивидуалните
дисциплини
(чрез
организационната система на БАТ) се приемат до 2.12.2015 г.
 Заявки за отборните дисциплини се подават на e-mail: oc@taekwondo.bg до
2.12.2015 г. по приложена бланка.
 Корекции на заявки се извършват в офис на БАТ на 3.12.2015 г. до 14:00
часа, срещу заплащане на административна такса от 10:00 лева за всяка корекция.
 Декларациите към заявките и такса участие към тях ще се приемат на
3.12.2015 г. (четвъртък) от 10:00 часа до 14:00 часа в гр. София, офис на БАТ.
Клубовете извън София могат да изпратят по куриер документите и сумите за такса
участие по банков път.

Допълнителна информация:
1. Туль
1А. Индивидуално
За дисциплината индивидуално туль състезателите ще играят 2 задължителни
форми (освен носителите на 10 гуп), избрани от електронната съдииска система,
съобразно техническата степен на участниците.
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Категории:











10 гуп - Саджо Чируги;
9 гуп: от Саджо Чируги до Саджо Маки;
8 гуп: от Саджо Чируги до Чон Джи;
7 гуп: от Чон Джи до Дан Гун;
6 гуп: от Чон Джи до До Сан;
5 гуп: от Чон Джи до Уон Хьо;
4-3 гуп: от Чон Джи до Чун Гун;
2-1 гуп: от Чон Джи до Хва Ранг;
I дан: от Чон Джи до Ге Бек;
II дан: от Чон Джи до Джу Че.

*

При липса на повече от двама състезатели в категорията състезателят/лите
може да се премести/тят първо по възраст, а после по категория. Състезател може
да се премести в до две възрастови групи над неговата.
1Б. Отборно









За дисциплината Отборно туль (отбори от 5 състезателя) ще има 5
класирания:
Деца (6-9 години) – допускат се отбори от момчета, момичета и смесени;
Деца (10-11 години) – допускат се отбори от момчета, момичета и смесени;
Деца (12-13 години) – допускат се отбори от момчета, момичета и смесени;
Юноши и девойки (14-17 години) – допускат се отбори от юноши, девойки и
смесени;
Мъже и жени (над 18 години) - допускат се отбори от мъже, жени и смесени;
Допуска се „качване“ в не повече от една възрастова група за сформиране на
отбор, „слизане“ в долна възрастова група не се допуска;
Ще се играят 2 форми – 1 по желание (първата по ред) и 1 задължителна
(втората по ред). Независимо от техническата степен на учатниците, за
всички отбори в жребия за задължителна форма ще бъдат включени Саджо
Чируги и Саджо Маки. Жребият за задължителната форма се изтегля от
електронната система и е един за двата отбора, като е съобразен със
състезателя с най-ниска степен (от двата отбора) в съответствие с наредбата
за състезанието. Ако състезателят с най-ниска техническа степен е носител
на 10 гуп, то електронната система ще тегли жребий между Саджо Чируги и
Саджо Маки, за да може отборът задължително да представи 2 форми.

2. Спаринг:
2А. Индивидуално
Състезателите в дисциплината е необходимо да притежават минимум
защитена техническа степен 8 гуп и 10 навършени години.
Участниците ще се състезават в дисциплината индивидуално спаринг съгласно
действащия състезателен правилник на Международната федерация.
Задължителни защитни средства: протектори за крака и ръце (ръкавици)
в син или червен цвят (според жребия) - от ITF допустима търговска марка, при
неналични такива или налични от недопустим вид според съдиите на игралното
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поле, протектори ще бъдат предоставени за ползване от Организатора; протектор
за слабините („мида” - задължителна само за състезатели от мъжки пол) – носи се
под добока; прозрачен протектор за зъби („назъбник”), защитна каска (без
изисквания за цвят и търговска марка);
Незадължителни защитни средства: нагръдник (само за състезатели от
женски пол) - носи се под добока, протектори за подбедрицата (кори) от допустим
вид и материал.
Категории:


Деца (10-13 години)
Момчета (10-11 години): -30 кг., -35 кг., -40 кг., -44 кг., +44 кг.;
Момичета (10-11 години): -30 кг., -35 кг., -40 кг., +40 кг.;
Момчета (12-13 години): -30 кг., -35 кг., -40 кг., -44 кг., -49 кг., +49 кг.;
Момичета (12-13 години): -30 кг., -35 кг., -40 кг., -44 кг., -49 кг., +49 кг.;



Юноши и девойки (14-17 години)
Юноши: -50 кг., -56 кг., -62 кг., -68 кг., -75 кг., +75 кг.;
Девойки: -45 кг., -51 кг., -55 кг., -60 кг., -65 кг., +65 кг.



Мъже и жени (над 18 години)
Мъже: -57 кг., -63 кг., -70 кг., -78 кг., -85 кг., +85 кг.;
Жени: -50 кг., -56 кг., -62 кг., -68 кг., -75 кг., +75 кг.
* Дисциплината Спаринг ще се проведе по схемата на директна елиминация.
* При липса на повече от двама състезатели в категорията състезателят/лите
може да се премести/тят единствено в до две категории над неговата.
2Б. Отборно














За дисциплината Отборно спаринг ще има 8 класирания:
Момчета (10-11 години);
Момичета (10-11 години);
Момчета (12-13 години);
Момичета (12-13 години);
Юноши (14-17 години);
Девойки (14-17 години);
Мъже (над 18 години);
Жени (над 18 години).
Не се допуска „качване“ в горна възрастова група за сформиране на отбор;
Не се допуска „слизане“ в долна възрастова група за сформиране на отбор;
Отборите ще се състоят от 3-ма състезатели (с допълнителни до 2 резерви).
Победител се излъчва след сумиране на съдийските гласове след изиграване
на 3-те срещи.
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3. Специална техника:
3А. Индивидуално
Категории:
6 г., 7 г., 8 г., 9 г., 10 г., 11 г., 12 г., 13 г., 14-17 г., +18 г.


Определените
начални
височини
и
дължини
за
първенството
индивидуалните и отборните дисциплини Специална техника са:
Twimyo Nopi
Ap Cha Busigi

Момчета
Момчета
Момчета
Момчета
Юноши
Мъже

6-7 г.
8-9 г.
10-11 г.
12-13 г.

135
150
170
190
220
235

см.
см.
см.
см.
см.
см.

155
175
205
220

Twimyo Nopi
Ap Cha Busigi

Момичета
Момичета
Момичета
Момичета
Девойки
Жени

6-7 г.
8-9 г.
10-11 г.
12-13 г.

130
145
165
185
190
200

см.
см.
см.
см.
см.
см.

Twimyo Dollyo
Chagi

см.
см.
см.
см.

Twimyo Dollyo
Chagi

150
170
175
185

см.
см.
см.
см.

Twimyo Bandae
Dollyo Chagi

Twio Dolmyo
Yop Cha Jirugi

Twimyo Nopi
Yop Cha Jirugi

175 см.
195 см.
205 см.

195 см.
205 см.

120 см.*
130 см.*

в

Twimyo Nopi
Yop Cha Jirugi

100 см.*
110 см.*

*
За ударът Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi посочените параметри са височина на
препятствието пред дъската.

* При повече от шестнадесет (16) състезатели в категориите, състезателите се
разделят на две (2) групи по височина с възможно най-равен брой участници във
всяка. Определените височини за групата на по-ниските състезатели са с 5 см под
дадените за възрастта височини, а за групата на по-високите са дадените височини.
3Б. Отборно










За дисциплината Отборно специална техника ще има 8 класирания:
Момчета (10-11 години);
Момичета (10-11 години);
Момчета (12-13 години);
Момичета (12-13 години);
Юноши (14-17 години);
Девойки (14-17 години);
Мъже (над 18 години);
Жени (над 18 години).

Числеността на отбора в дисциплината Отборно специална техника се
определя от броя техники, които се изпълняват от съответните пол и
възраст. Не се допуска един състезател в тази дисциплина да изпълнява
повече от една техника.
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4. Силов тест:
4А. Индивидуално
Категории:
6 г., 7 г., 8 г., 9 г., 10 г., 11 г., 12 г., 13 г., 14-15 г., 16-17 г., +18 г.
 За състезанието по силов тест за деца (6-13 години) и юноши и девойки (1415 години) ще се ползва динамометър. Удари – Sonkal Taerigi и Dollyo Chagi.
 За състезатели над 16 години - минимална техническа степен - 6 гуп, при
определен начален брой дъски за състезанието:
Ap-joomuk Jirugi

Юноши (16-17 г.)
Девойки (16-17 г.)
Мъже
Жени

1 бр.
2 бр.

Sonkal Taerigi

1
1
2
1

бр.
бр.
бр.
бр.

Yopcha Jirugi

2
1
3
2

бр.
бр.
бр.
бр.

Dollyo Chagi

2
1
2
2

Bandae Dollyo Chagi

бр.
бр.
бр.
бр.

2 бр.
2 бр.

* При повече от шестнадесет (16) състезатели в категориите, състезателите се
разделят на две (2) групи по височина с възможно най-равен брой участници във
всяка.
4Б. Отборно
















За дисциплината Отборно силов тест ще има 14 класирания:
Момчета (6-7 години);
Момичета (6-7 години);
Момчета (8-9 години);
Момичета (8-9 години);
Момчета (10-11 години);
Момичета (10-11 години);
Момчета (12-13 години);
Момичета (12-13 години);
Юноши (14-15 години);
Девойки (14-15 години);
Юноши (16-17 години);
Девойки (16-17 години);
Мъже (над 18 години);
Жени (над 18 години).

Числеността на отбора в дисциплината Отборно силов тест се определя
от броя техники, които се изпълняват от съответните пол и възраст. Не се
допуска един състезател в тази дисциплина да изпълнява повече от една
техника.
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Класиране и награди:
 Във всяка от дисциплините класиралите се от първо до трето място ще
получават точки, като първият ще получи 10 точки, вторият 9, а класиралият
се на трето място ще получи 8 точки. За всяка възрастова група ще бъдат
обявени и наградени със специален приз състезатели от мъжки и женски пол
за Куадратлонист на първенството според събраните точки от отделните
индивидуални дисциплини. Точките от отборните дисциплини ще се добавят
при техническа възможност. Ако двама или повече състезатели имат еднакъв
брой точки, то се награждава този, който:
1. има победа над другия в някоя от индивидуалните дисциплини,
2. има повече златни медали,
3. има по-предно класиране на Туль индивидуално
4. има по-предно класиране на Спаринг индивидуално
5. има по-предно класиране на Сп. техника индивидуално
6. има по-предно класиране на Силов тест индивидуално
7. ако всички възможности са изчерпани се награждава единият след
жребий.
 Във всяка дисциплина победителите от първо до трето място ще бъдат
наградени с диплома и медал.
 На клубовете ще бъдат раздадени 4 комплекта купи. Класирането за
деца (6-13 г.), юноши и девойки (14-17 г.), мъже и жени (над 18 г.) ще се
формира според спечелените медали, а крайно комплексно класиране ще се
определи според броя на събраните точки на състезателите от различните
дисциплини. Точките от отборните дисциплини ще се броят веднъж за
отбора.
Треньори:
 Всички треньори трябва да са запознати със състезателните правила и
по-специално със задълженията на треньора.
Официална треньорско-съдийска среща на 05.12.2015 г. от 08:30 часа в зала
"Универсиада", гр. София.

Съдии:
 Главен съдия на първенството ще бъде г-н Венцислав Игнатов.
 Съдиите се осигуряват от клубовете участници, членове на БАТ. Всеки
клуб (зала) участник в първенството е длъжен да осигури съдия при
следните условия:
/1 ден – 05.12.2015г.; 2 ден – 06.12.2015г./
* 0-2 състезатели
- 1 ден – 1 съдия / 2 ден – 0 съдии
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*
–
*
–
*
–
*
–

3-5 състезатели
1 ден - 1 съдия / 2 ден - 1 пом. съдия;
6-9 състезатели
1 ден – 1 съдия + 1 пом. съдия / 2 ден – 1 съдия;
10-19 състезатели
1 ден – 2 съдии + 1 пом. съдия / 2 ден – 2 съдии;
над 20 състезатели
1 ден - 2 съдии + 2 пом. съдии / 2 ден – 2 съдии

Дневен хонорар за 1 съдия – 30,00 лева, който се изплаща от
съответния клуб.
Квалифицирани съдии са тези, които могат да бъдат съдии на
игралното поле. Посоченият брой съдии е минимален, желаещите клубове
(зали) да участват с повече съдии трябва да го заявят. Всеки помощник
съдия може да бъде заменен от квалифициран такъв, но не и обратното.
Главният съдия има право да не включи всички заявени съдии в съдийския
наряд за първенството. Разходите за съдиите (пътни, дневни, хонорар и др.)
са за сметка на заявилите ги клубове.


Съдиите участници се заявяват от всеки клуб (зала) на e-mail:
oc@taekwondo.bg до 02.12.2015 г. Заявките трябва да съдържат две имена,
техническа степен, телефон за контакт, ден на ангажираност.
 За всеки липсващ съдия от клуб (зала) се налага глоба в размер на сто
(100) лева.
 Окончателният съдийски наряд ще бъде изпратен по и-мейл на всички
участници в състезанието на 04.12.2015 г.
 Официална треньорско-съдийска среща – 5 и 6.12.2015 г. от 08:30
часа в зала „Универсиада“, гр. София.
Техническа конференция:
 Техническа конференция – 03.12.2015 г. (четвъртък), гр. София, офис
на БАТ, от 10:00 часа до 14:00 часа. Задължително е за всеки клуб да
осигури минимум един представител.
Разходи за участие в първенството по Куадратлон Таекуон-До:



Такса за участие 20.00 (двадесет) лева за състезател.
Всички разходи са за сметка на съответните клубове.

Организационен комитет за провеждане на
Републикански коледен турнир
по Куадратлон Таекуон-До „София Оупън“
--------------------------------------------------------------------------------За повече информация:
e-mail: oc@taekwondo.bg
Тел. / Факс: + 359 2 869 64 98
Мобилен телефон: + 359 888 640 822

