
Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44 
tel.: 0 22 840 45 57;  fax. 0 22 382 16 13 

e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079
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XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 

W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

1. ORGANIZATOR : Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

2. GOSPODARZ: Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

3. TERMIN I MIEJSCE: 5-6 grudnia 2015, Warszawa

4. TERMIN  NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  zgłoszenia  zawodników  kluby  dokonują
drogą  elektroniczną  www.taekwondo.home.pl/syspol za  pomocą  loginu  i  hasła
otrzymanego z PZTO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. do
godz. 23.59

5. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa DOSiR ul. Jagielońska 7, Warszawa – Praga
Północ

6. BIURO ZAWODÓW: Hotel Hit ul. Kłopotowskiego 33, Warszawa

7. DYREKTOR ZAWODÓW: Grzegorz Giełdon

8. SĘDZIA GŁÓWNY: Katarzyna Rejent

9. WARUNKI  UCZESTNICTWA:  według  Regulaminu  Sportowego  PZTO.  Kluby,
zawodnicy  i  trenerzy  posiadający  licencję  PZTO  oraz  WTF  na  2015r.  Zawodnicy
posiadający ważne badania lekarskie.

Senior  –  roczniki  1998  i  starsze  (zgodnie  z  Regulaminem  Sportowym  PZTO-
ostatni rocznik kategorii junior), stopień minimum 4 kup

Uwaga!:  wszystkie  formalności  dotyczące  rejestracji  stopni  (uczniowskich,
mistrzowskich) i licencji  można uzupełniać tylko do dnia zgodnego z terminem
zgłoszeń na zawody.

Opłata startowa w wysokości 60zł od zawodnika płatna przelewem do
dnia 30.11.2015 na konto PZTO: 86 1160 2202 0000 0000 2764 3189

10.KONKURENCJE: 

Kyorugi

K:   -46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, +73 kg

M:  -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, +87 kg

11.PUNKTACJA: zgodnie z Regulaminem Sportowym PZTO



12. REGULAMIN:  zawody  zostaną  rozegrane  zgodnie  z  Regulaminem  Sportowym
PZTO na elektronicznym systemie Dae do.

13.UBEZPIECZENIE: kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od 
nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego 
ubezpieczenia.

14. PROGRAM ZAWODÓW

05.12.2015r.

 Godz. 17.00 – 19.00 – waga i rejestracja zawodników (Hotel Hit)

 Godz. 20.00 –  rozpoczęcie losowania,  odprawa trenerów (Hotel Hit)

06.12.2015r.

 Godz. 10.00 – 14.30 – walki eliminacyjne i repasaże

 Godz. 15.00 – 15.30 - otwarcie Mistrzostw Polski 

 Godz. 15.30 – 17.30 walki finałowe, dekoracje zwycięzców

15. NAGRODY: medale i dyplomy za miejsca I-III, 

                        puchary w medalowej klasyfikacji klubowej, 

16. ZAKWATEROWNIE I WYŻYWIENIE –

Sędziowie zakwaterowanie Hotel Hit, ul. Kłopotowskiego 33, Warszawa – Praga 
Północ;

Biuro PZTO będzie pośredniczyć w rezerwacji noclegów w Hotelu Hit oraz w 
zamówieniach obiadów na halę w dniu 06.12.2015. Szczegóły w osobnym komunikacie.

17.INNE:

Zmiany w zgłoszeniu nie będą uwzględnione. Kierownik drużyny jest 
zobowiązany dostarczyć do biura zawodów podczas rejestracji oryginał 
zgłoszenia podpisany przez przedstawiciela Klubu.


