
                                                                   

                                                                          KOMUNIKAT   

                       Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

                                                Ostrowiec  Świętokrzyski  29 października 2016r.

       I. Organizator:              Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego,

                       Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

                                            Świętokrzyska Federacja Sportu

       II. Data i miejsce:          29 października 2016 r. w Ostrowcu Św.

       III. Osoby funkcyjne:    sędzia główny – Janusz Chwaszczewski

                                                     kierownik organizacyjny – Wioletta Walerowicz tel: 504810868,  

                                                     wiolettawalerowicz@wp.pl  

                                                     Biuro zawodów – Andrzej Ziębakowski                                 

        IV. Miejsce zawodów:     Hala Widowiskowo-Sportowa  w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11

        V. Biuro zawodów:          Hala Widowiskowo-Sportowa  w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11

        VI. Warunki uczestnictwa: 

              Kluby posiadające licencję PZTO na rok 2016. Zawodnicy posiadający licencje i ważne 

              badania  książeczka zdrowia sportowca oraz stopnie zgodnie z regulaminem  PZTO.

VII. Konkurencje:  

K/M mini-kyorugi,

 Dwubój techniczny-Konkurencja nare chagi rozgrywana zostanie na systemie 
elektronicznym daedo, hogo zawieszone będzie na workach wolnostojących. 

Poomsae:

Zawodnicy w konkurencji poomsae, wykonywać będą dwa układy w dowolnej kolejności, 
przy czym pierwszy musi być wykonany zgodnie z posiadanym pasem: 

8 kup – taeguk I, 7 kup – taeguk II, 6 kup – taeguk III, 5 kup – taeguk IV ,4 kup – taeguk V ,
3 kup – taeguk VI, 2 kup – taeguk VII, 1 kup – taeguk VIII ,1 poom – Koryo

 drugi układ dowolny. 



               UWAGA! Zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach              

                                  w tym obowiązkowo w mini-kyorugi.  Zawody rozegrane będą

                                  w systemie dae-do.                                                                                         

        VIII. Kategorie wagowe:      zgodnie z regulaminem PZTO (podział po rejestracji)

        IX. Punktacja                         Zgodna z Regulaminem sportowym PZTO i Regulaminem

                                                         współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (pełne teksty

                                                         dostępne na stronie www.tkd.org.pl)

       X. Program zawodów:  28- 29.10.2016

              godz.18.00-20.00 przyjazd ekip, waga

              godz.8.00-9.30 - ważenie zawodników, rejestracja, odprawa techniczna, losowanie

              godz. 10.00 –16.30 konkurencje sprawnościowe, poomsae, walki eliminacyjne

              godz. 16.30- 18.30 półfinały i finały, dekoracje

         XI. Zgłoszenia:

            - zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą elektroniczną  do dnia 26 października 2016

               na adres  osto.tkd@wp.pl

            - kierownik drużyny jest zobowiązany dostarczyć oryginał zgłoszenia podpisany przez 

               przedstawiciela Klubu w biurze zawodów podczas rejestracji.

         XII. Nagrody: Dyplomy i medale za zajęcie miejsca 1-3.

         XIII. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

         XIV. Uwagi końcowe

        - przy weryfikacji zawodników należy okazać dowód tożsamości oraz ważne badania lekarskie.

        -Kluby mają obowiązek ubezpieczenia na własny koszt zawodniczek i zawodników biorących  

          udział w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnych i finansowych z tytułu 

         następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas trwania zawodów
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