
ZAWODY TAEKWONDO DLA DZIECI - FORDON CUP
  

1. DATA I MIEJSCE: 6.03.2016 , Bydgoszcz

2. ORGANIZATOR: MUKS Piętnastka Bydgoszcz / ZS Nr 5 MS 

3. GOSPODARZ: MUKS Piętnastka Bydgoszcz  ul. Berlinga 13, 
85-796 Bydgoszcz (Fordon)

4. OSOBY FUNKCYJNE:
Sędzia Główny Daniel Ziemiński
Dyrektor Zawodów Mirosław Furman
Kierownik organizacyjny Dariusz Głowacz 

5. MIEJSCE ZAWODÓW: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Berlinga 13, 85-796 Bydgoszcz   

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W  zawodach  uczestniczą  kluby  i  zawodnicy  posiadający  aktualną  licencję  PZTO,
posiadacze stopnia minimum 10 kup. Zgłoszenie zawodnika przez klub jest równoznaczne z
oświadczeniem o posiadaniu przez niego aktualnego badania lekarskiego oraz ubezpieczenia
NNW. W przypadku niepełnoletnich uczestników, trenerzy/kierownicy drużyn zobowiązani
są  do  posiadania  zgody  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  na  udział  w  zawodach.
Zawodnicy są zobowiązani posiadać strój zgodny z przepisami WTF.

7. KATEGORIE:

Dzieci (K / M):
4-5 lat
6-7 lat
8-9 lat
10-11lat

8. KONKURENCJE: 

- narae chagi / dollyeo chagi 10sek (zawodnik wykonuje w czasie 10s jak największą liczbę
kopnięć naprzemiennie)

- tor przeszkód ( zawodnik rusza z pozycji start przeskakuje przez płotek, przebiega skipem 
A przez drabinkę, przeskakuje przez drugi płotek, biegnie slalomem pomiędzy pachołkami, 
kopie w packę prawą i lewą nogą wraca na start, pokonuje tor jeszcze raz i wraca do miejsca
startu).

- bieg 4 x 5m (start od słupka, bieg 5m do asystenta, kopnięcie w packę dollyeo chagi 
prawa, powrót do słupka, bieg 5m do asystenta, kopnięcie w packę dollyeo chagi lewą, 
powrót do słupka itd).



9. NAGRODY:
- medale za 1-3 miejsca (dwa trzecie miejsca)
- dyplomy uczestnictwa

10. OPŁATY:
- opłata startowa 30 zł  
- wpłaty prosimy kierować na numer konta Zespołu Szkół nr 5 MS Bydgoszcz: 

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Berlinga 13, 85-796 Bydgoszcz  
57 1240 6452 1111 0010 4797 3676

- opłaty startowe oraz rejestracja do dnia zamknięcia rejestracji zgłoszeń 

11. ZGŁOSZENIA:

Liczba zawodników zgłoszonych ograniczona do 50osób.

Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową wysyłając formularz 
zgłoszeniowy na adres: glowdar@wp.pl - ostatecznie do dnia 29.02.2016

Kierownik drużyny jest proszony jest o dostarczenie oryginału zgłoszenia oraz 
potwierdzenia dokonania opłaty w biurze zawodów podczas rejestracji. 

Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów.

Istnieje możliwość zamówienia obiadów w miejscu zawodów, zamówienie takie należy 
złożyć do dnia 29.02.2016 na adres mail glowdar@wp.pl  . 

Pozostałe kwestie nie określone niniejszym komunikatem 
- do konsultacji z sędzią głównym zawodów i dyrektorem zawodów.

12. PROGRAM ZAWODÓW:

08:30 Rejestracja (przedłożenie dokumentacji)
09:00 Rozpoczęcie zawodów
12:00 Przerwa obiadowa
13:15 Uroczyste otwarcie
13:30 dekoracja zwycięzców 
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