
Komunikat 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 2016 

( Strefa „A” – WLKP, ZPM, LBU)

1. Data i miejsce 2 października 2016 roku w Jarocin
2. Organizator: Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Poznaniu ul. Reymonta 35; 

 60-791 Poznań email: ozto@poznan@gmail.com 
3. Gospodarz: UKS Taekwondo Jarocin ul. Franciszkańska 1 63-100 Śrem e-mail: 

taekwndojarocin@gmail.com
4. Osoby funkcyjne:

- sędzia główny Tomasz Poniewierski 
- dyrektor zawodów Piotr Wesołek 602185526
- kierownik biura Robert Sadurski 

       6. Biuro i Miejsce zawodów: Hala Sportowa Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ul. Sportowa 6

       7. Warunki uczestnictwa- Warunki uczestnictwa: zawodnicy posiadający licencje PZTO oraz  
         stopień 8 kup roczniki: 2005-2006. Zwody rozegrane zostaną w systemie dae-do. 
         UWAGA! Wszystkie formalności dotyczące rejestracji stopni i licencji można 
          uzupełniać tylko do dnia zgodnego z terminem zgłoszeń na zawody.

      8. Konkurencje :
          K/M/ mini-kyorugi, dwubój techniczny, poomsae. 
          Uwaga zawodnik może wziąć udział w 2 
          konkurencjach ( obowiązkowo w mini kyorugi) zawody rozegrane będą na 
          systemie dae-do.

       9. Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą elektroniczną sadur@poczta.fm w   
            nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2016. W przypadku zgłoszenia po terminie, opłata          
            zgodnie z przepisami PZTO 

       10. Nagrody: Dyplomy i medale za zajęcia miejsca 1-3
                             Puchary dla trzech pierwszych drużyn 
       11. Punktacja: zgodnie z regulaminem sportowym PZTO. 

       12. Zakwaterowanie i wyżywienie 
             Organizator rekomenduje hotel w miejscu zawodów z promocyjnym pakietem na hasło 
             „ zawody taekwondo ” nocleg ze śniadaniem + 1 h na basenie = 75 zł. Obiad w dniu zawodów 
             20 zł. Hotel Jarocin Sport ul. Sportowa 6 tel. 62 747 31 04 
     
       13. Program zawodów:
       
          Sobota 1.10.2016 r.
         17.00-19.00 rejestracja, ważenie i mierzenie zawodników 
          Niedziela 2.10.2016 r.
         9.00 Odprawa techniczna 
         9.30 Konkurencje: sprawnościowe, poomsae, kyorugi

       14. Inne:
          - Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
            nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje z braku powyższego ubezpieczenia.
          - Proszę o zgłaszanie się sędziów na zawody bezpośrednio do dyrektora zawodów. Gospodarz 
            przewiduje dopłatę ze środków własnych, ryczałtu dla sędziów, ponad limit ustalony przez 
            Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
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