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MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW Strefa A
25 października 2014 r., Tarnowo Podgórne

1.ORGANIZATORZY:
Uczniowski Klub Sportowy Atlas Tarnowo Podgórne 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Wielkopolski Związek Taekwondo w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu

2.GOSPODARZ:
Uczniowski Klub Sportowy Atlas Tarnowo Podgórne

3.BIURO, WAGA, MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15

4.TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia  zawodników  kluby  dokonują  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia:
15.10.2014 do godziny 23:59 na adres: dragongorwa@wp.pl
Kierownik drużyny jest zobowiązany przedstawić oryginał  zgłoszenia (podpisany przez
przedstawiciela Klubu) w biurze zawodów podczas rejestracji.

5. OSOBY FUNKCYJNE:

 Kierownik zawodów - Tomasz Gorwa

 Sędzia Główny - Tomasz Poniewierski

6. UCZESTNICY:
Zawodnicy klubów strefy A województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie,
posiadający  licencję  PZTO  oraz  aktualne  badania  lekarskie  zgonie  z  wymaganiami  w
zakresie  startu  w  zawodach  sportu  dzieci  i  młodzieży.  Wiek  uczestników  11-12  lat
(roczniki 2002 i 2003) Stopień min 8 kup w taekwondo olimpijskim (zarejestrowany w
PZTO). Kategorie wiekowe odnoszą się do roku urodzenia. Zawodnicy powinni posiadać
czysty  biały  dobok  zgodnie  z  wytycznymi  WTF.  Trenerzy  również  muszą  posiadać
aktualną licencję PZTO na 2014r.

7.KONKURENCJE:
kyorugi, pommsae, techniki sprawnościowe

8.PUNKTACJA:
zgodnie z Regulaminem Sportowym PZTO

9.REGULAMIN:
a) Zawody rozegrane zostaną równocześnie na 3 matach. Uczestnik wychodzi na matę bez
asystującego trenera.
b)  Zawody  rozegrane  zostaną  zgodnie  z  Regulaminem  Sportowym  PZTO  oraz
Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 2014. 
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c)  Konkurencja  kyorugi  rozgrywana  będzie  na  systemie  elektronicznym  Daedo.
Zawodnicy są zobowiązani posiadać stosowne ochraniacze stóp. 
d) Z uwagi na brak wytycznych z PZTO  nt. rozgrywania konkurencji poomsae na MMM
wykonywane będzie jedno poomsae (obowiązkowe na dany stopień np. 8 kup poomsae 1
lub 2,7 kup poomsae 2 lub 3 itd.) w sytuacji równych not rozegrana zostanie dogrywka dla
osób z lokat od 1 do 5.  
e) W przypadku konkurencji dollyo-chagi to czas wykonywania kopnięć wynosić będzie
10 s. 
f) W przypadku konkurencji ap-chagi liczona będzie wysokość bezwzględna
g)  Aby dana kategoria  została  rozegrana musi  zostać do niej  zgłoszonych minimum 2
uczestników. W przypadku mniejszej niż 2 liczby zgłoszeń w danej kategorii, przewiduje
się  możliwość  łączenia  kategorii  po  uzgodnieniu  z  dyrektorem  technicznym  klubem
i trenerem.
h) Dekoracje będą następowały sukcesywnie w trakcie zawodów.

10.UBEZPIECZENIE:
Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków i ich
następstw, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.

11.PROGRAM ZAWODÓW
25 października 2014 r., Hala OSiR, Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15
godz. 8.00 – 9.00 - waga i rejestracja zawodników 
godz. 10.00 - odprawa trenerów, rozpoczęcie zawodów 

12.NAGRODY:
medale  i  dyplomy,  puchary  w medalowej  klasyfikacji  klubowej,  najlepszy zawodnik  i
zawodniczka.

13.ZAKWATEROWNIE I WYŻYWIENIE:
Organizator  pośredniczy  w  zamawianiu  wyżywienia,  nie  pośredniczy  natomiast  
w zamawianiu noclegów.
Rezerwacja wyżywienia w terminie do 15.10.2014 r. u Tomasz Gorwa tel. 669 180 861,
dragongorwa@wp.pl
- kolacja - 15zł
- śniadanie - 15zł
- obiad - 20zł
Kolacja  i  śniadanie w formie  szwedzkiego stołu (jajecznica,  kiełbaska,  wędliny,  dżem,
herbata, płatki śniadaniowe)
Na miejscu restauracja i możliwość zakupu jedzenia.

 


