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Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Strefa Zachodnia 

 

1. DATA I MIEJSCE:  16-17.05.2014 r., Jarocin 

2. ORGANIZATOR:  Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

Wielkopolski Związek Taekwondo 

 Urząd Miejski w Jarocinie 

3. GOSPODARZ:  MUKS Białe Tygrysy PWiK Jarocin 

Jarocin-Sport Sp. z o.o. w Jarocinie 

4. OSOBY FUNKCYJNE: 

 Organizator zawodów  - Fryderyk Wróbel, tel. 606823330 

 Dyrektor zawodów  - do ustalenia 

 Sędzia Główny   - Tomasz Poniewierski 

 Sekretarz zawodów  - Robert Sadurski 

5. BIURO, WAGA, MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowo-Widowiskowa 

Spółki Jarocin-Sport, Jarocin, ul. Sportowa 6 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: Kluby posiadające licencje PZTO na rok 2014 

Zawodnicy roczników 2000 i 2001 posiadający licencje i ważne badania 

sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stopnie zgodne z 

regulaminem PZTO. 

7. KONKURENCJE: 

Poomse: indywidualnie K i M 

           Kyorugi: 

M: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg  

K: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 

8. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia zawodników kluby dokonują w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia: 11.05.2014 do godziny 23:59 na adres: prezes@wztaekwondo.pl 

 Kierownik drużyny jest zobowiązany przedstawić oryginał zgłoszenia 
(podpisany przez przedstawiciela Klubu) w biurze zawodów podczas rejestracji. 

 

 



9. NAGRODY:  

 Według regulaminu sportowego PZTO.  

 Dyplomy za zajecie 1-3 miejsca    

                     

10.  PROGRAM ZAWODÓW: 

16.05.2014 

17.00 - 19.30 - waga i rejestracja zawodników 

20.00 - losowanie i odprawa techniczna 

 17.05.2014 

9.00   - konkurencja poomse dziewcząt i chłopców 

10.00   - walki eliminacyjne i ćwierćfinałowe 

13.00 - 13.30 - oficjalne  

           13.30 -   - walki ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe 

 

11.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Zakwaterowanie sędziów i obsługi technicznej 

Hotel Jarota, Jarocin, ul. Sportowa 6 

 

     Ekipy:  

     Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.  

     Proponowane miejsce noclegu: Hotel Jarota, Jarocin, ul. Sportowa 6,  

     Recepcja, tel. (62)7473104   wew. 5, e-mail: recepcja@hoteljarocin.pl 

  

Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia, które będzie wydawane w miejscu 

rozgrywania zawodów (restauracja Jarocin-Sport). Poniżej przykładowe propozycje: 

kolacja: danie ciepłe + zimna płyta + woda z cytryną + herbata - 19,00 zł / osoba 

śniadanie: „szwedzki stół” - 18,00 zł / osoba 

obiad: zupa + danie główne + woda z cytryną - 19,00 zł / osoba 

Zamówienia do dnia: 14.05.2014 na adres: prezes@wztaekwondo.pl 

 

Inne miejsca noclegowe można znaleźć pod adresem:        

      http://jarocin.pl/pl/companies/1/Noclegi-16.html 

 Wyżywienie na dowóz z 10 % rabatem:      

 http://www.primaverapizza.com.pl/jarocin/menu.php  

 

12.  INNE: 

 Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki. 

 Kwalifikacje do Finału OOM zgodnie z Regulaminem sportowym PZTO 

 Zmiany w zgłoszeniu nie będą uwzględnianie 

 Zawody zostaną rozegrane na elektronicznym systemie liczenia punktów 

Dae-do. Zawodnicy muszą posiadać elektroniczne ochraniacze stóp. 

 

        Biuro PZTO 


