
KOMUNIKAT

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

w TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

Opole 19 października 2013 r.

I. Organizator: Opolski Klub Taekwondo

II. Gospodarz: Opolski Klub Taekwondo

III. Termin: 19 października 2013 r.

IV. Osoby funkcyjne: sędzia główny – Agata Świątek

kierownik organizacyjny – Łukasz Rewieński 605-285-583

V. Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak”

Opole ul.Oleska 70

             

VI. Biuro zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak”

Opole ul.Oleska 70

lukrewienski@poczta.onet.pl

tel. 605-285-583

VII.  Regulamin i konkurencje: poomse indywidualne,  dwubój  oraz mini  kyorugi  zgodnie z

Regulaminem sportowym PZTO i Regulaminem współzawodnictwa

sportowego dzieci i młodzieży

UWAGA  !!!  Zawodnicy  mogą  startować  maksymalnie  w  dwóch  konkurencjach,  w  tym

obowiązkowo  w  konkurencji  mini-kyorugi.  Wybór  zaznaczamy  na

karcie zgłoszenia.

VIII. Kategorie wagowe: zgodnie z regulaminem PZTO

mailto:lukrewienski@poczta.onet.pl


IX Punktacja   Zgodna z Regulaminem sportowym PZTO i Regulaminem 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (pełne teksty 

dostępne na stronie www.tkd.org.pl oraz 

http://www.sportmlodziezowy.pl

X. Program zawodów: 19.10.2013

godz.8.00-8.45              - ważenie zawodników, rejestracja

       odprawa techniczna

godz. 9.00     - eliminacje w poszczególnych 

                 konkurencjach, finały

          ok. godz.18.00     - planowane zakończenie zawodów

Uwaga,  dla  przyjeżdżających  dzień  wcześniej,  możliwe  jest

zorganizowanie rejestracji w piątek wieczorem – w tej sprawie proszę o

kontakt telefoniczny.

XI. Uczestnictwo: Zgodnie z regulaminami PZTO

− kluby  z  województw:  opolskiego,  śląskiego,  dolnośląskiego,  małopolskiego  posiadające

licencję PZTO.  

− zawodnicy  i  zawodniczki  11-12  lat  (roczniki  2001  i  2002)  posiadający  licencje  i  ważne

badania sportowe (lekarz sportowy lub przychodnia sportowo-lekarska) oraz stopień min. 8

kup zgodnie z regulaminem PZTO oraz zgodę rodziców na udział w zawodach. 

Uwaga!!! Oryginał zgłoszenia kierownik drużyny zobowiązany jest posiadać podczas oficjalnego

ważenia  zawodników.  Zgłoszeń  dokonujemy  wyłącznie  na  kartach  przesłanych  przez

organizatora. Zgłoszenia źle wypełnione lub niepełne (np. brak licencji) nie będą przyjmowane.

Zawodnik bez numeru licencji lub stopnia nie będzie zarejestrowany.

 XII. Nagrody: - w konkurencjach indywidualnych za I, II, III medale

                                   

 XIII. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

XIV  Uwagi końcowe

- Kluby mają obowiązek  pisemnego zgłoszenia  udziału  zawodników i

osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2013 

      e-mail lukrewienski@poczta.onet.pl

- przy weryfikacji  zawodników należy okazać dowód tożsamości  oraz

książeczkę zdrowia sportowca z aktualnymi badaniami lekarskimi.
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- Kluby mają obowiązek ubezpieczenia na własny koszt zawodniczek i

zawodników  biorących  udział  w  zawodach.  Organizator  nie  ponosi

odpowiedzialności  prawnych  i  finansowych  z  tytułu  następstw

nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas trwania zawodów. 

- Kluby/zawodnicy zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców na

udział w zawodach (druk w załączniku)


