
  

 

 

 



  

 

 

2018/2019. TANÉVI 
TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁS 

A Taekwondo Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg, a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Taekwondo Szövetség (a 
továbbiakban: MTKDSZ) rendezi meg. 

1. A verseny célja 

 A Taekwondo különböző versenyformáinak népszerűsítése, színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése, egészségre nevelése. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a Taekwondo sportágban a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a Diákolimpia® 
versenyen.  

 A tanév „Magyarország Taekwondo Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az verseny rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Taekwondo Szövetség megbízásából az Arany 

Tigris HKSE.  

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja 

Helyszín: Gandhi Sportcsarnok (Pécs, Dobó István u. 93.) 
Időpont: 2019.04.26-27. 

Az országos döntő részletes programterve a versenykiírás 1. számú mellékletében található. 

Versenyigazgató: Árgyelán Zsolt 
Szervezőbizottság: Jánosi Tibor 
Főbíró:  Lányi Tamás 
 

A verseny fővédnöke: Decsi István, Pécs Város Alpolgármestere 

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoport 

Küzdelem: 

Gyerek I.  2011.04.28. – 2013.04.27. között született tanulók (6-7 évesek), 
Gyerek II.  2009.04.28.- 2011.04.27. között született tanulók (8-9 évesek), 
Gyerek III.  2007.04.28. – 2009.04.27. között született tanulók (10-11 évesek), 
Kadet  2004.04.28. – 2007.04.27. között született tanulók (12-14 évesek), 
Junior  2001.04.28. – 2004.04.27. között született tanulók (15-17 évesek). 

Formagyakorlat: 

Gyerek I-II. 2009.04.28. – 2013.04.27 között született tanulók, (6-9 évesek) 
Gyerek III. 2007.04.28.- 2009.04.27 között született tanulók, (10-11 évesek) 
Kadet 2004.04.28. - 2007.04.27. között született tanulók, (12-14 évesek) 
Junior 2001.04.28 – 2004.04.27 között született tanulók. (15-17 évesek) 



  

 

 

Felversenyzés 

Egyéni versenyszámban minden versenyző csak a saját kor és súlycsoportjában indulhat,  
Formagyakorlat esetében páros és csapat versenyszámban a felversenyzés 1 korcsoporttal feljebb megengedett. 

Korlátozás 

A versenyen csak a MTKDSZ tagjaiként működő sportegyesület, szakosztályok versenyzői vehetnek részt, akik minden, a 
szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségüknek eleget tettek. 

Kizárólag érvényes sportbiztosítással (versenyzői kártyával), érvényes sportorvosi igazolással és tagkönyvvel rendelkező 
versenyzők nevezhetnek.  

A 18 év alatti versenyzők kizárólag szülői hozzájárulással vehetnek részt a versenyen (hozzájáruló nyilatkozat a versenykiírás 
2. számú melléklete). 

Egy versenyző csak egy párosban és egy csapatban indulhat. Páros és csapatversenyben kizárólag egy iskola tanulói 
indulhatnak párban és csapatban. 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel rendelkeznek. 

5. Versenyszámok, súlycsoportok 

Küzdelem: korcsoportonként (Gyerek I., Gyerek II., Gyerek III., Kadet és Junior) nemenként és Gyerek III., Kadet, valamint 
Junior korcsoport esetén A és B kategória részére egyéni verseny az alábbi súlycsoportokban:  

Gyerek I. (mindekét nem esetében) -18, -20, -22, -24, -27, -30, -33, 37, -41, +41kg 
Gyerek II. (mindekét nem esetében) -22, -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, +48kg 
Gyerek III (mindekét nem esetében, A, B kategória) -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -53, -58, +58kg 

Kadet (A, B kategória) 

Fiú -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 
Leány -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 

Junior (A, B kategória) 

Fiú -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 
Leány -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg 

 
Formagyakorlat: korcsoportonként (Gyermek I-II., Gyermek III., Kadet és Junior), nemenként  A, B és C kategória részére, 
egyéni valamint korcsoportonként páros,csapat. 
Korcsoportonként, nemenként  Freestyle és Para poomse versenyszámban (súlycsoport korlátozás nélkül).  

6. Verseny lebonyolítása 

A rendezők a nevezők számára tekintettel összevonhatnak súlycsoportokat.  

A rendező vállalja, hogy a verseny hetében legkésőbb 2019.04.15-ig minden nevezett számára tájékoztatást ad a beérkezett 

nevezésekről, annak érdekében, hogy a bajnoki címek mérkőzésen dőljenek el.  

 



  

 

 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint 

A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított 
nevezési rendszerben kell megtenni. 

Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu  

A nevezéseket kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el. 

Nevezési határidő: 2019. április 23. (kedd) 

Nevezési díj: 

Küzdelem: 2500 Ft/fő 

Formagyakorlat: 

Egyéni: 2500 Ft/fő 

Páros: 5000 Ft/páros 

Csapat: 5000Ft/csapat 

Azon versenyzőknek, akik nem férnek bele a nevezésben leadott súlycsoportba, átnevezési díjat kell fizetnie!  

Összege: 1.500Ft, amelynek befizetése a versenyen történő indulásnak a feltétele. 

A versenyzőknek lehetőségük van, hogy külön díjazás nélkül átnevezzenek, akiknek saját súlycsoportjában nincs ellenfele! 

Azok a versenyzők, akiknek nincsen ellenfele, a mérlegelés lezárásáig kérhetik nevezésük törlését, valamint a nevezési 

díj visszafizetését, amelyet a rendezők nem tagadhatnak meg. 

8. Költségek 

A rendezési költségeket a versenyrendezők biztosítják. 
A részvételi költségeket (étkezés, utazás, stb.) a versenyzők viselik. 

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi 
kiegészítéssel: 

Az igazolás során a versenyzőknek szükséges bemutatni a 4. A verseny résztvevői Korlátozás pontjában meghatározott 
dokumentumokat, igazolásokat. 

10. Díjazás 

Az országos döntő 1-3. helyezett versenyzője érem, oklevél és kupa díjazásban részesülnek. 

Különdíjban részesül a legfiatalabb versenyző és a legtöbb sportolót indító intézmény. 

11. Sportági rendelkezések 

 Küzdelem: 
Versenyszabályok: WTE/WT szabályok szerint full contact – K.O. rendszer. 

MTKDSZ szerinti módosítást:  

Kategóriák: Gyerek I és Gyerek II. – egy kategória 

https://nevezes.diakolimpia.hu/


  

 

 

 Gyerek III., Kadet, Junior – külön „A” és „B” kategória 

Fejrúgás Küzdelemben a Gyerek I és Gyerek II. korcsoportban tilos a fejrúgás! 

 Gyerek III., Kadet, Junior „B” kategória – tilos! 

 Gyerek III., Kadet, Junior „A” kategóriában engedélyezett 

Kategóriába sorolás: 

A versenyző felkészítője dönti el. Akit „A” kategóriába nevezne, övfokozattól függetlenül vállalja a fejrúgás kockázatás, de 
2. kup és annál magasabb övfokozatú versenyzőt nem lehet „B” kategóriába nevezni. 
Felszerelés:  

Fej-, mellkas, alkar-, sípcsontvédő, lágyékvédő, fogvédő, kesztyű használata mindenkinek kötelező. A GYERMEK I. és 
GYEREK II korcsoportban, ahol nem engedélyezett a fejrúgás, így a kategóriában mindenki saját fejvédőről 
gondoskodjon! 

A védőfelszerelésekről minden versenyzőnek maga kell, hogy gondoskodjon. 

Valamennyi korosztályban és kategóriában egyaránt MINDEN induló Daedo elektronikus rendszerben fog 
versenyezni! Az ehhez szükséges Daedo (GEN 1. és 2. típusú) szenzor-zokniról minden versenyzőnek kell 
gondoskodni. 

 Mérkőzés idő: 

Gyermek I., II. és III. korcsoport: 2 x 1 perc 0,5 perc pihenő, 

Kadet: 2 x 1,5 perc 0,5 perc pihenő, 

Junior: 3 x 1,5 perc 0,5 perc pihenő 

A főbíró, és a szervező megítélése alapján a menetidők változtatása lehetséges. 

 Óvás: A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XVI. pontja szerint 

 Formagyakorlat Kategóriák „A” 

A / Egyéni Kor Kötelező formagyakorlat 

Gyerek I-II. 7-9 Taeguk 4, 5, 6, 7 

Gyerek III. 10-11 Taeguk 4,5,6,7,8 

Kadet 12-14 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo 

Junior 15-17 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 

Páros Kor Kötelező formagyakorlat 

Gyerek -11 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8 

Kadet 11-14 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo 

Junior 15-17 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 

Csapat Kor Kötelező formagyakorlat 

Gyerek/Kadet -14 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8 

Junior 15-17 Taeguk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang 

 Szabályok 

A formagyakorlat kiválasztása sorsolással történik! 

Első kör: egy sorsolt formagyakorlat a fenti táblázat alapján.  

Második kör: egy sorsolt formagyakorlat a fenti táblázat alapján. 

Döntő: két sorsolt formagyakorlat a táblázat alapján. 



  

 

 

Körök száma 

 21 vagy több versenyző: 3 kör. A második körbe a versenyzők fele, a döntőbe 8 versenyző jut. 

 9-20 versenyző: (2 kör), a döntőbe „A” kategóriában 8 versenyző jut. 

 8 vagy kevesebb versenyző: döntő 

 Kategóriák és formagyakorlatok „B” és „C” 

Egyéni  B Cat. C kat. Kor 1. csoport 2. csoport 

Gyerek I-II. 4.-1. Kup 9.-5. Kup 7-9 Taeguk 1-6 Taeguk 1-6. 

Gyerek III. 4.-1. Kup 9.-5. Kup 10-11 Taeguk 1-7 Taeguk 1-7. 

Kadet  4.-1. Kup 9.-5. Kup 12-14 Taeguk 1-8 Taeguk 2-8. 

Junior  4.-1. Kup 9.-5. Kup 15-17 Taeguk 1-8 Taeguk 2-8. 

Páros B Cat. Kor 1. csoport  2. csoport 

Gyerek 4.-1. Kup -11 Taeguk 1-7  Taeguk 1-7 

Kadet  4.-1. Kup 12-14 Taeguk 1-8  Taeguk 2-8 

Junior 4.-1. Kup 15-17 Taeguk 1-8  Taeguk 2-8 

Csapat B Cat. Kor  1. csoport  2. csoport 

Gyerek/Kadet  4.-1. Kup -14 Taeguk 1-8  Taeguk 2-8 

Junior  4.-1. Kup 5-17 Taeguk 1-8  Taeguk 2-8 

Szabályok 

A selejtezőben és az elődöntőben 1-1 választott formagyakorlat a fenti táblázat szerint 1. csoportból. 

Döntő: 2 választott formagyakorlat a fenti táblázat szerinti 2. csoportból. 

„C” kategóriában, ha versenyző csak egy formagyakorlatot ismer azt a döntőn belül is megismételheti. „B” kategóriában 

ez a szabály nem engedélyezett. Ilyen esetben a második formagyakorlatra adott pontszám csak 0 lehet. 

Körök száma 

 21 vagy több versenyző: (3kör) a második körben a versenyzők fele, a döntőbe 5 versenyző jut. 

 6-20 versenyző: (2kör) a döntőbe 5 versenyző jut. 

 5 vagy kevesebb versenyző: csak döntő. 

Páros és csapat 

Párosban és csapatban „A” és „B” kategóriában egyformán a nemek szempontjából bármilyen összetételű, tehát férfi, 

női illetve vegyes párosok, csapatok indulása is megengedett. A legidősebb, és legmagasabb övfokozatú versenyző 

kora, övfokozata alapján történik a páros vagy csapat korcsoportba, kategóriába sorolása. Különböző kategóriába 

tartozó versenyzők esetében a magasabb övfokozatú, különböző korcsoportba tartozó versenyzők esetében az idősebb 

versenyző korcsoportja szerint kell nevezni. 

Csapatlétszám minimum 3 fő. 



  

 

 

Övfokozat 

Alapelv szerint 1st dan/poom vagy magasabb övfokozat, de bárki indulhat A kategóriában, aki a kötelező 

formagyakorlatokat tudja!! 

FREESTYLE Szabályok 

Az egyéni kreatív poomsae versenyt a hivatalos WT szabályoknak megfelelően rendezzük meg. 

Az eredmény a csapat-pontversenybe beleszámít! A kreatív formagyakorlathoz a zenét pendrive-on kell átadni a 

rendezőknek a regisztráció során, vagy előzetesen megküldeni a szervezőknek a argyelanzsolt@gmail.com címre. 

PARA POOMSAE Szabályok 

Immár hagyományosan szeretnénk teret adni a fogyatékossággal élő sportoló társainknak, ezért idén is megrendezzük 

a Para-poomsae kategóriát. Ebben a kategóriában kettő szabadon választott formagyakorlatot mutatnak be a 

versenyzők. A „B” és „C” kategóriához hasonlóan a választott formagyakorlat a következő fordulóban újra bemutatható. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A verseny során bekövetkezett sérülésekért sem a 
kiíró, sem a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

További információ: 

Versenyigazgató: Árgyelán Zsolt 30/447-5619 
Szervezőbizottság: Jánosi Tibor 70/294-9372  



  

 

 

1. számú melléklet 

Országos Döntő Programja 

2019. április 26. péntek: 16:00-21:00 regisztráció és mérlegelés a Sportcsarnokban  

2019. április 27. szombat: 06.00-08.30 regisztráció és mérlegelés a Sportcsarnokban 

A péntek esti mérlegelés nem kötelező, de javasolt minden versenyző részére! 

Amennyiben bármely szombaton mérlegelő versenyző nincsen a súlycsoportjában, a versenyzőnek átnevezései 

díjat kell fizetni, ellenkező esetben diszkvalifikáljuk!  

Szombati mérlegelés esetében átnevezés nincsen! 

2019. április 27. szombat: 

06:00 - 08:30  regisztráció, mérlegelés 

09:00 - 09:15  technikai értekezlet 

09:15 - 09:30 Ünnepélyes megnyitó, különdíjak átadása 

09:45 - 13:00 formagyakorlatok, gyermek 1., gyermek 2., kadet mérkőzések 

13:00 - 13:30 Szünet 

13:30 - 18:0 formagyakorlatok, kadet, ifjúsági mérkőzések  

18:00 csapat eredményhirdetés, a verseny zárása. 

Folyamatos eredményhirdetés! 



  

 

 

2. számú melléklet 

Szülői hozzájárulás 

 

Alulírott…………………………… hozzájárulok, hogy gyermekem …………………………... (született: …………………) 

a 2019. április 27.-én Pécsen megrendezésre kerülő Taekwondo Diákolimpia® WT. Taekwondo Versenyen részt 

vegyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a versenyszabályokból adódóan a verseny milyen kockázatokkal és 

sérülésekkel járhat. Tudomásul veszem, hogy a verseny WTE/WT/MTKDSZ szabályok szerint zajlik és az esetleges 

sérülésekért, károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

………………………., 2019. …………………… 

………………………………………. ………………………………………. 

 felkészítő/testnevelő PH.  szülő / gondviselő 

 


