Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44
tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
1. DATA I MIEJSCE: 13-15.05.2016 r. Giżycko
2. ORGANIZATOR: Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
3. GOSPODARZ: KS Taekwondo Giżycko,
Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Olsztynie
4. OSOBY FUNKCYJNE:
 Sędzia Główny – Mirosław Piekarski
 Dyrektor zawodów – Wojciech Kowalski
 Kierownik organizacyjny - Jerzy Dziedzic tel. 505 178 228, Marcin Bałasz
5. BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:
 Hala Sportowa COS w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22
6. WAGA:
 Hala Sportowa COS w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
PZTO nie planuje organizacji turnieju eliminacyjnego.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zgodnie z zasadami
podanymi w części ogólnej Regulaminu Sytemu Sportu Młodzieżowego
w wieku 12-14 lat, posiadający stopień szkoleniowy taekwondo olimpijskiego
minimum 7 kup, ważną licencję PZTO, aktualne badania sportowo-lekarskie i zostali
zgłoszeni do zawodów przez licencjonowany klub PZTO.
Organizator pokrywa koszty udziału pierwszych 180 zawodników wyłonionych na
podstawie rankingu juniora młodszego (kadeta) Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego. Listy osób dofinansowanych zostaną ogłoszone na miesiąc przed
imprezą. W przypadku nie wypełnienia 180 miejsc z rankingu PZTO, dział
szkoleniowy PZTO ma prawo uzupełnić listę zawodników na podstawie miejsc 5-8 z
tegorocznych Pucharów Polski. Dodatkowo opłacony zostanie pobyt 35 trenerów ,
28 sędziów oraz 2 delegatów. Pozostali zawodnicy i trenerzy uczestniczą w
zawodach na koszt własny .
8. KONKURENCJE
 dwubój techniczny ( pięć grup wzrostowych )
 poomsae
 kyorugi
Konkurencje zostaną rozegrane według regulaminu PZTO

9. ZGŁOSZENIA I REGULAMINY:
 zgłoszenia

zawodników

kluby

dokonują

drogą

elektroniczną

www.taekwondo.home.pl/syspol za pomocą loginu i hasła otrzymanego z PZTO
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2016 do godz. 23.59.
 zawody indywidualne zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Światowej Federacji
Taekwondo i Regulaminu Sportowego PZTO - ,,Zasady rozgrywania zawodów”;
 w pierwszej kolejności przeprowadza się konkurencję poomsae oraz dwubój
techniczny. W następnej kolejności kyorugi. Zawodnik ma prawo wystąpić tylko w
dwóch konkurencjach, przy czym kyorugi jest konkurencją obowiązkową.
10. NAGRODY:





medale i dyplomy za zajęcie miejsca 1–3 dla zawodników,
puchary za klasyfikację drużynową,
puchary za klasyfikację województw,
puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów;

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

COS Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 22, tel. 87 4417100 e-mail:
recepcja.gizycko@cos.pl
(180 zawodników wyłonionych na podstawie rankingu , 35 trenerów , 28 sędziów , 2
osoby pzs, pozostali zawodnicy i trenerzy na koszt własny)

Ośrodek Żeglarski LOK 11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 4, tel. 87 428 25 30, tel.
kom. 603 770 891

Margot-Bis 11-500 Wilkasy, ul. Olsztyńska 20, tel. 501 613 291
Będzie można zamówić posiłki dla zawodników (tylko dla zawodników takie ceny) na
terenie COS Giżycko
Śniadanie - 13,00 zł
Obiad – 15,00 zł
Kolacja – 12,00 zł
Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów i wyżywienia .

UWAGA !
• Konkurencja kyorugi oraz konkurencja sprawnościowa kopnięcia dollyo chagi
z przeskoku zostanie rozegrana na elektronicznym systemie Dae-do – zawodnicy
zobowiązani są do posiadania elektronicznych stópek.

• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator zawodów nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku
powyższego ubezpieczenia.

Dzień

Godziny

PROGRAM ZAWODÓW
Program dnia

13.05.2016

16.00-19.00

- rejestracja, zgłoszenia, weryfikacja, waga

(piątek)

19.30-20.30

- losowanie i odprawa techniczna

14.05.2016

20.30
7.00-8.00

- kolacja
- śniadanie

(sobota)

9.00-13.00

- poomse, dwubój techniczny, walki
eliminacyjne, półfinałowe, i finałowe
K – do 29 kg, 33 kg, 37 kg, +59 kg
M – do 33 kg, 37 kg, 41 kg, -65 kg

13.00-13.30

- uroczyste otwarcie olimpiady

13.30-14.30

- obiad

14.30-17.00

- cd zawodów

17.30-18.30

- atrakcja turystyczna dla zawodników

15.05.2016

19.00-20.30
7.00- 8.00

- kolacja
- śniadanie

(niedziela)

9.00-13.00

- walki eliminacyjne, półfinałowe, i finałowe
K – do 41 kg, 44 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg, 59
kg
M – do 45 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, +65
kg

13.00-14.00

- obiad

14.00-16.00

- cd zawodów

16.00-16.30

- dekoracja zwycięzców i uroczyste
zakończenie olimpiady

