
KOMUNIKAT NR 1 

 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 

młodzików i dzieci w taekwondo olimpijskim  

o Puchar Prezydenta Miasta Łomży 

 

1. DATA I MIEJSCE  11 czerwiec 2016 roku,  Łomża 

2. ORGANIZATOR    Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk Łomża 

3. GOSPODARZE       Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk Łomża 

                                

4. OSOBY FUNKCYJNE  

Sędzia główny: Paweł Remiszewski tel. +48 667 110 350 

Dyrektor zawodów: dr Jerzy F. Miller tel. +48 604 060 596  

 

5. BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW hala widowiskowo-sportowa  

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży ul. Ks. Anny 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Kluby posiadające licencję Polskiego Związku TKDO. Zawodnicy 

posiadający licencje i ważne badania lekarskie oraz stopnie zgodnie  

z regulaminem Polskiego Związku TKDO. 

 

Młodzicy   rocznik 2005-2006 (10-11 lat) stopień minimum 8 kup 

Dzieci       rocznik 2007 i młodsi (w przypadku dzieci licencja nie jest 

wymagana) 

 



7. KONKURENCJE:  

Kyorugi młodzik wg przepisów Polskiego Związku TKDO 

D   -27, -29, -32, -35, -39, -43, -47, -52, -57, +57 kg 

CH -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -45, +45 kg 

 

Konkurencje sprawnościowe dzieci: 

DOLYO CHAGI  - kopane w czasie 10 sek. Z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu zliczania punktów Dae Do z podziałem na 

kategorie wiekowe. Zawodnik wykonuje dwie próby; o wyniku decyduje 

suma z obu prób, a w przypadku remisu decyduje dogrywka. 

 

TWIO NOPI AP CHAGI - kopnięta technika zostaje  zaliczona po 

trafieniu w packę i wylądowaniu na nogach bez podparcia, w przypadku 

podparcia się lub przewrócenia próba zostaje nie zaliczona. Zawodnik ma 

dwie próby, a w przypadku remisu decyduje pomiar wysokości ciała 

(wygrywa niższy zawodnik)   

8. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą elektroniczną na 

adres:  jmiller@go2.pl wg. druku zgłoszeniowego Polskiego 

Związku TKDO w terminie do dnia 06.06.2016 r. (zgłoszenie 

wstępne do 31.05.2016) 

 Opłata startowa 30 zł od uczestnika płatne przez kierownika ekipy 

podczas rejestracji. 

 Każdy klub przywozi jednego sędziego na każdych 10 

zawodniczek, zawodników. (dla sędziów zapewniamy dietę 

sędziowską). 

 Zawody rozegrane zostaną na elektronicznym systemie Daedo. 

 Młodzicy powinni posiadać sprzęt ochronny oraz elektroniczne 

stópki Daedo. 

 

mailto:jmiller@go2.pl


9. PROGRAM ZAWODÓW  

 

SOBOTA 11.06.2016 rok 

 

10:00 - 11:00 rejestracja i waga 

11:00              rozpoczęcie zawodów 

14:00              oficjalne otwarcie zawodów 

14.20              dalsza część zawodów 

17:00              zakończenie zawodów 

 

10.  NAGRODY 

Dyplomy i medale za miejsca 1-3 

Puchary dla trzech pierwszych drużyn 

 

11.  INNE 

Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające 

z braku powyższego ubezpieczenia. 

 

12.  WYŻYWIENIE: 

Organizator nie pośredniczy w organizacji wyżywienia. 

 

 

 


