
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

strefa C

1.Organizator: 

2.Gospodarz: Klub Sportowy  Taekyon.

3.Termin i miejsce: 25-26.10.2014r. Sierpc

4.Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2014 r. adres mail 

wojciech.pyzel@me.com

5.Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, ul. 
Płocka 38, wejście od ul. Wiosny Ludów.

6.Biuro zawodów: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Sierpcu, ul. Płocka 38, wejście od ul. Wiosny Ludów.

7.Dyrektor zawodów: Artur Balcerowski.

8.Sędzia główny: Anna Pepłowska.

9.Warunki  uczestnictwa:  według  regulaminu  sportowego  PZTO.  Kluby,
zawodnicy i  trenerzy posiadający licencję na 2014 rok. Kierownik ekipy
zobowiązany jest dostarczyć przy rejestracji podpisane zgłoszenie!!!

10.Konkurencje:

K/M – dwubój techniczny w 5 kategoriach wzrostowych
K/M –poomse
K/M –mini-kyorugi

Zawodnicy dzieleni są na 10 kategorii wagowych K/M zgodnie z 
rzeczywistą wagą

- podział na poszczególne kategorie wagowe rozpoczyna się od 2 zawodników 
posiadających środkowy limit wagi, dzieląc zawodników równo na pięć grup w górę 
i w dół (razem 10 grup)
 sędzia główny ma prawo przesunąć zawodników w grupach jeżeli różnice wagowe 

zagrażają bezpieczeństwu
 w pierwszej kolejności przeprowadza się dwubój techniczny w pięciu kategoriach 

wzrostowych, a następnie poomse jedynie z podziałem na kategorie chłopców i 
dziewcząt, 

-w następnej kolejności mini-kyorugi. 



ZAWODNICY  MOGĄ  STARTOWAĆ  MAKSYMALNIE  W  DWÓCH
KONKURENCJACH,  W  TYM  OBOWIĄZKOWO  W  MINI-KYORUGI.  NIE
MOŻNA ZGŁOSIĆ  TEJ SAMEJ  OSOBY W POOMSE I  KONKURENCJACH
SPRAWNOŚCIOWYCH!!! 
OBOWIĄZKOWO W ZGŁOSZENIU PROSZĘ PODAĆ STOPIEŃ ZAWODNIKA.

Mini - kyorugi będzie rozgrywane z użyciem elektronicznego systemu Daedo.

LOK 1 2-3 4-5

PKT. 3 2 1 9

12. Kluby są zobowiązane do ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych 
wypadków i ich następstw, organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zaistniałem nieszczęśliwe wypadki.

13. Program zawodów: 

-25.10.2014 sobota godzina 19-20.00 waga i rejestracja zawodników (hala 
sportowa)

-26.10.2014 niedziela godzina 8-9.30 waga i i rejestracja zawodników (hala 
sportowa), 

10.00  rozpoczęcie zawodów.

 konkurencje sprawnościowe 10-12.00 i poomse

 12-16.00 walki eliminacyjne i finały.

14. Nagrody medale w poomse,  twio- ap -chagi, dubaldangsong dollyo-chagi 
momtong 

 15. Zakwaterowanie: 

-Internat przy Zespole Szkół nr 1 p. Chmielewicz tel. 024 275 25 12 dzwonić w 
godzinach 8-15.00

nocleg ze śniadaniem 36 zł/osoba


