
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

w Taekwondo Olimpijskim strefy B

Komunikat

1. Miejsce i data: Sala sportowa przy Zespole  Szkół w Szczawinie k/Łodzi dn.24-
25.10.2014 roku
Biuro Zawodów AZS Łódź ul. Lumumby 22/26

2. Organizator Łódzki Okręgowy  Związek Taekwondo Olimpijskiego

3. Gospodarz AZS OŚ Łódż

4. Kierownik 
    organizacyjny Wiktor Cholajda e-mail:daedo@wp.pl

5.Uczestnicy Zawodnicy klubów strefy B województwa: łódzkie, warmińsko-mazur-
skie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, posiadający licencję
PZTO oraz aktualne badania lekarskie zgonie z wymaganiami w zakre-
sie 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.

6. Termin zgłoszeń: 18.10.2014 roku,  formularz dostępny w załączniku

7.  Nagrody: Medale i dyplomy za miejsca 1 - 3 



Regulamin

1.  Zawody  rozegrane  zostaną  równocześnie  na  3  matach.  Uczestnik  wychodzi  na  matę  bez
asystującego trenera.

2.  Zawody  rozegrane  zostaną  zgodnie  z  Regulaminem  Sportowym  PZTO  oraz  Regulaminem
współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i  młodzieży  2014.  Konkurencja  kyorugi  rozgrywana
będzie na systemie elektronicznym Daedo.

     Zawodnicy są zobowiązani posiadać stosowne ochraniacze stóp.
     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. 

     W przypadku konkurencji dollyo-chagi to czas wykonywania kopnięć wynosić będzie 10 s.
     W przypadku konkurencji ap-chagi liczona będzie wysokość bezwzględna

3. 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.

4. Dekoracje będą następowały sukcesywnie w trakcie zawodów.



Program zawodów

Piątek, 24 października  2014 roku

Miejsce:  Biuro AZS OŚ Łódż ul.Lumumby 22/26

godz.18.00 -20.00 rejestracja i ważenie zawodników

godz.20.00 -20.30 odprawa dla sędziów

godz. 20.30-21.00 odprawa dla trenerów

Sobota, 25 października 2014 roku

Miejsce zawodów : sala  sportowa przy Zespole Szkół w Szczawinie k.Łodzi

godz. 9.00 – 12.00       rozpoczęcie zawodów – konkurencja poomsae, dwubój techniczny

godz. 12.00 – 12.30     oficjalne otwarcie zawodów – wystąpienia zaproszonych gości, 

godz. 12.30                   kontynuacja zawodów 

godz.17.00                planowane zakończenie zawodów


