ELEMENTARZ WOJOWNIKA NA 9 CUP
W TAEKWON-DO
TAEKWON

Spis treści:
1. Etap pierwszy biały pas z odznaką uprzejmości
- pozycja niunja sogi poruszanie i omówienie
- kopnięcie yop chagi
2 Etap drugi biały Pas z odznaką uprzejmości:
- potrafię wykonać pierwsze 8 ruchów układu Chon Ji
- twimio ap chagi
- co to jest chon ji i ile ma ruchów
3 Etap biały Pas z odznaką wytrwałości:
- potrafię wykonać wszystkie 19 ruchów układu Chon Ji
- twimyo dollyo
-Historia Klubu i najlepsi zawodnicy
4 Etap biały Pas z odznaka samokontroli:
- potrafię wykonać walkę 3 krokową Sambo Matsogi atak Jirugi z partnerem
-slajd dollyo chagi
- zasady wykonywania walki 3 krokowej
5 Etap biały Pas z odznaką odwagi:
- potrafię wykonać kopnięcie Nopi Ap chagi
- strefy w Taekwon-do (najunde, kaunde, nopunde)
6 Etap egzamin na biały pas żółtą belką:
- potrafię wykonać wszystkie wcześniejsze techniki mimo stresu przed komisją
egzaminacyjną

Etap I biały pas z odznaką uprzejmości:
-znam
znam do perfekcji wszystkie wcześniejsze
niejsze elementy na biały
-potrafię wykonać pozycję Niunja Sogi An Palmok Makgi w poruszaniu

Widok z przodu:
1.

2.

3.

Widok z boku:

1

2

3

Pas

Opis pozycji Niunja Sogi:
1. Odległośc między palcami stopy przedniej a zwenętrzną krawędzią
stopy tylniej róna jest póltorej szerokości barków.
2. Szerokość pozycji mierzona od pięty do pięty wynosi 2,5 cm
3. Obie stopy ustawionę są pod kontem 15 stopni i skierowne do
węwnątrz.
4. Tylna noga jest zgięta tak, by rzepka i palce stopytworzyły linię
pionową.
5. Przednia noga jest ugięta proporcjonalnie do nogi tylnej
6. Ciężar ciała spoczywa w większości na tylniej nodze
(70% DO 30 %)
- potrafię wykonać kopnięcie Yop Chagi
Widok z przodu:
1.

2.

3.

Etap 2 Biały Pas z odznaką
odznak uczciwości :
- potrafię wykonaćć pierwsze 8 ruchów układu Chon Ji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- potrafię wykonaćć kopnięcie
kopni
Twimyo Ap
1.

2.

3.

- wiem ile Chon Ji ma ruchów i co oznacza
Chon-ji
ji to nazwa pierwszego układu taekwon-do.
taekwon
Symbolizuje początek
pocz
świata
wiata i historii ludzko
ludzkości.
W wolnym tłumaczeniu oznacza niebo i ziemi.
Składa się z 19 ruchowej sekwencji.

Etap 3 Biały Pas z odznaką
odznak wytrwałości:
- potrafię wykonaćć wszystkie 19 ruchów układu Chon Ji
1.

2.

4.

5.

3.

6.

7.

8.

10.

11.

13.

14.

9.

12.

15.

16.

17.

19.

20.

18.

- potrafię wykonaćć kopnięcie
kopni
Twimyo Dollyo Chagi
1.

2.

3.

- znam zarys Historii KS Wojownik (kiedy powstał, ile ma sekcji,
najlepsi zawodnicy)
Klub KS Wojownik powstał w 2011r. i obecnie liczy 12
1 sekcji. Jego
głównym trenerem i prezesem jest Artur Osuchowski V Dan.
Pozostali trenerzy
erzy to trenerka
t
grup przedszkolanych Karolina
Górecka, trener
rener Damian Wolny I Dan.
Dan. Do najwybitniejszych
zawodników, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach
Mistrzostwach Polski i nie
tylko, należą:
• Aleksandra Koszczyk I Dan, 7 miejsce na Mistrzostwach
Świata,
wiata, 1 miejsce na Pucharze Europy, dwukrotna Mistrzyni
Polski w walkach do 55 kg. Brązowy
Br zowy medal z Mistrzostw Polski
w Technikach Specjalnych
• Zuzanna Tomczyk I Dan, 3 miejsce na Pucharze Europy ,
Aktualna Mistrzyni Polski
Pols w walkach do 60 kg oraz brązowa
medalistka w technikach specjalnych
• Patrycja Drabczyk I Dan Aktualna Mistrzyni Polski w walkach
do + 60 kg, w sezonie wcześniejszym
wcze niejszym zdobyła brązowy
brą
medal
do 60 kg również na Mistrzostwach Polski.

• Wiktoria Krok 1 cup 2 miejsce na Pucharze Europy w walkach
do 60 kg. Dwa medale z Mistrzostw Polski (brązowy i srebrny)
• Hubert Gloc I dan , 1 miejsce na Pucharze Europy, dwukrotny
wicemistrz Polski do 50 kg
• Kacper Psuj I dan, brązowy medal na Mistrzostwach Polski w
walkach do 46 kg, wicemistrz Polski w walkach do 62 kg
• Maciej Frydrych I dan- wicemistrz Polski w walkach do 62 kg.
II miejsce na Pucharze Europy w walkach
• Kacper Sas 1 cup - zdobywca Pucharu Europy, wice mistrz
Polski w walkach do 68 kg
• Dawid Gałuszka 3 cup- drugie miejsce na Pucharze Europy

Etap 4 Biały Pas z odznaka samokontroli:
- potrafię wykonać walkę 3 krokową Sambo Matsogi atak Jirugi z
partnerem
Przykład:
• Atak: Gunnun so kaunde ap joomuk jirugi
• Obrona: Gunnun so kaunde an palmok makgki

- potrafię wykonaćć slajd z techniką
technik Dollyo Chagi (Mikulmyo)
1.

2.

3.

- potrafię wymienićć zasady walki 3 krokowej z partnerem
Sambo matsogi rozpoczyna się
si od ukłonu do partnera w pozycji
Charyot Sogi (pięty
ty złą
złączone, palce stóp 45stopni na zewnątrz,
zewn
nogi
wyprostowane w kolanach, ręce
r
ugięte w łokciach,
iach, dłonie lekko
zaciśnięte w pięści
ęści
ci ustawione ok. 30 cm od bioder). Atakujący
odstawia prawą nogęę do pozycji narani sogi, broniący
broniący si
się lewą nogę
do pozycji narani sogi. Następuje
puje odmierzenie dystansu przez
atakującego pozycją,
ą, w której
któr będą się poruszali ććwiczący. W
przypadku techniki Jirugi odmierzamy do połowy stopy. Atakujący
zawsze rozpoczyna prawą
praw nogą do tyłu przyjmującc z okrzykiem lewą
lew
pozycję gunnum sogi oraz blok bakat palmok najunde maki. Broniący
daje sygnał gotowości do przyjęcia
przyj cia ataku okrzykiem, po czym
atakujący
cy wykonuje pierwszą
pierwsz technikę. Atakujący
cy poruszając
poruszaj się w
pozycji gunnum sogi pierwszy krok stawia na zewnątrz
zewn
stopy
broniącego się,, drugi krok do wewnątrz
wewn
stopy,
opy, trzeci na zewnątrz
zewn
stopy. Broniący
cy się po trzeciej obronie wykonuje kontratak z
okrzykiem nie zmieniając
zmieniając pozycji. W przypadku wykonania kopnięcia
kopni
kontratakującego
cego należy
należ je wykonać przednią nogą,
ą, co umożliwi
umo
zachowanie bezkontaktowego dystansu. Po kontrataku broniącego
broni
się
ćwiczący wracają do pozycji wyjściowej
wyj
– narani sgoi . Atakujący
Atakuj
cofa nogę przednia do tylnej a broniący
broni
dostawia
stawia nogę
nog tylna do
przedniej

Etap 5 Biały Pas z odznaką odwagi:
- potrafię wykonać kopnięcie Nopi Ap chagi
Widok z przodu:
1.

2.

3.

Widok z boku:
1.

2.

3.

- potrafię wymienićć 3 strefy ataków i obrony
• NOPUNDE- strefa wysoka: oczy
Widok z przodu:

Widok z boku:

• KAUNDE- strefa środkowa: dla technik ręcznych
ęcznych wysokość
wysoko
barków, dla technik nożnych
no
wysokość splotu słonecznego
Widok z przodu:

Widok z boku:

Widok z przodu:

Widok z boku:

• NAJUNDE- strefa niska: dla technik ręcznych
r cznych wysokość
wysoko pasa,
dla technik nożnych
żnych wysokość pachwin
Widok z przodu:

Widok z boku:

Widok z przodu:

Widok z boku:

Etap 6 egzamin na biały pas żółtą belką:
- potrafię wykonać wszystkie wcześniejsze techniki mimo stresu przed
komisją egzaminacyjną

POWODZENIA NA EGZAMINIE !!!

