
 
 
 
 
 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 
Olsztyn  

w Taekwondo Olimpijskim  
 

1. ORGANIZATOR: LZS Olsztyn,  
                   GOSPODARZ: MOSiR Olecko, LUKS „HIDORI” Olecko 
2. MIEJSCE I DATA ZAWODÓW: Hala sportowa „LEGA”, ul. Park 1, Olecko, 21.05.2015 
3. ZAKWATEROWANIE i WY ŻYWIENIE: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegu. Możliwość 
zamówienia obiadu w dniu zawodów. 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: zawodnicy i zawodniczki do 14 lat (roczniki: 2002 i młodsi) 
5. KONKURENCJA KYORUGI: 

a) KADET  - rocznik 2002- 2004  
K: -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, +63kg  
M: -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, -69kg, +69kg  

b) MŁODZIK - rocznik 2005 - 2006  
K: -26kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, +46kg    
M: -26kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, +46kg 
 
6. KONKURENCJA SPRAWNO ŚCIOWA: 

a) TWIO-AP-CHAGI. Osobno dziewczęta i chłopcy. 
Podział w kategorii wiekowej: 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat, 9 lat, /rocznikowo/ 

b) DUBALDANGSEONG DOLLYO-CHAGI MOMTONG na czas (wielokrotne kopnięcia dollyo-chagi na 
packi w czasie 10 sekund), osobno dziewczęta i chłopcy. 
Podział w kategorii wiekowej: 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat, 9 lat, /rocznikowo/ 

c) Młodzik, KADET dwubój DUBALDANGSEONG DOLLYO-CHAGI MOMTONG plus TWIO-AP-CHAGI z 
podziałem na wzrost / min 10 uczestników w grupie i maksymalnie 4 grupy/, podobnie jak na MMM i OOM. 
Konkurencja dollyo zostanie rozegrana na systemie Daedo. Zawodnicy powinni posiadać stópki. 
 
9. REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA: 
- Opłata startowa za zawodnika płatna gotówką w dniu zawodów 30 zł/zawodnik 
- KADECI, MŁODZICY obowiązkowo książeczka zdrowia sportowca, 
- Zawodników biorących udział w zawodach ubezpieczają macierzyste kluby. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich następstw ! 
- Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badanie lekarskie, pisemna zgodę rodziców na udział w 
turnieju, 
- konkurencje sprawnościowe rozegrane zostaną według wewnętrznego regulaminu, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych kategorii w zależności od liczby zgłoszeń. 
- Klub może posiadać jednego trenera na 10 zawodników.  Opiekunowie będą posiadali 
identyfikatory i na ich podstawie będą wpuszczani na halę. Pozostałe osoby towarzyszące 
będą mogły kibicować tylko z trybuny górnej. Proszę o przekazanie informacji osobom 
zainteresowanym. Przepis będzie restrykcyjnie przestrzegany, aby uniknąć zamieszania 
podczas rozgrywania zawodów i ułatwi pracę sędziom. 
- organizator zastrzega sobie prawo zmian kategorii w zależności od ilości zgłoszeń. 
 
10. NAGRODY:  medale i dyplomy za miejsca I-III, puchary za klasyfikację drużynową 
 
11. PROGRAM RAMOWY TURNIEJU: 
8:30 - 9:30 Rejestracja zawodników 
10:00 Rozpoczęcie turnieju sprawnościowego, DEKORACJE BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU 
POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI, 
12.30 rozpoczęcie konkurencji mini kyorugi młodzików, DEKORACJE BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU 
POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII, 



 
 12 DODATKOWE ATRAKCJE: 
- słodki poczęstunek dla każdego uczestnika, 
- dla najmłodszych uczestników dmuchana zjeżdżalna na hali zawodów, plac zabaw z piłeczkami. 
 
13. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.05.2015 na adres: biuro.hidori@wp.pl. Tel. Kontaktowy: Tomasz 
Miszczak 604649962. 
Przedstawiciel klubu powinien posiadać oryginał zgłoszenia przy rejestracji w dniu zawodów. 
Prosimy o dokładne i precyzyjne podawanie wzrostu z awodnika/zawodniczki co ułatwi i przyspieszy 
przeprowadzenie zawodów. 
 
Serdecznie zapraszamy 
 


