
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 

ŁOWICZ W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

1. Data i miejsce: 26.10.2014r. Łowicz
2. Organizator: Łowicka Akademia Sportu, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łowiczu
3. Dyrektor zawodów: Kamil Sobol Tel. 508 717 277
4. Sędzia Główny: Master Cheol In Kang 7 DAN Kukkwon IR
5. Miejsce zawodów: Hala OSiR nr 2, ul. Topolowa2, Łowicz
6. Rozgrywane Konkurencje:

- Poomsae Dzieci do lat 9

- Poomsae Dzieci 10-12 lat

- Poomsae Junior młodszy 13-14 lat 

- Pokazy drużynowe (dowolny wiek uczestników)

7. Opłaty: 
Opłata startowa 50zł od osoby  płatne w terminie do 22.10.2014 r.
(po tym terminie opłata dodatkowa 10 zł od zawodnika) na konto:

Łowicka Akademia Sportu
Os. Starzyńskiego 7/71

99-400 Łowicz
26 1500 1689 1216 8006 4163 0000

Tytuł wpłaty: „nazwa klubu – wpisowe PBMŁ”
Do dnia 22.10.2014 r.

Dowód wpłaty należy okazać podczas rejestracji.

8. Warunki Uczestnictwa: 
- dokonanie zgłoszenia zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.10.2014 r.
- dokonanie opłaty startowej 



Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie 
NNW. Zgłoszenie zawodnika przez klub traktowane jest równoznacznie z 
oświadczeniem o posiadaniu przez niego aktualnego badania lekarskiego oraz 
ubezpieczenia NNW. W przypadku niepełnoletnich uczestników, trenerzy/kierownicy 
drużyn zobowiązani są do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na 
udział w zawodach.

Zawodnicy są zobowiązani posiadać czysty, biały dobok zgodnie z wytycznymi WTF

9. Nagrody: 
Medale za miejsca 1-3

10. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową wysyłając formularz zgłoszeniowy
na adres: poomsaelowicz@gmail.com
- ostatecznie do dnia 22.10.2014 

Kierownik  drużyny  jest  zobowiązany  dostarczyć  oryginał  zgłoszenia  (podpisany  przez
przedstawiciela  Klubu)  oraz  potwierdzenie  dokonania  opłaty  w  biurze  zawodów  podczas
rejestracji.

11. Zasady rozgrywania zawodów:

Powyższe  zawody  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Łowicz  Krzysztofa  Jana  Kalińskiego są
wydarzeniem  towarzyszącym  VI  Technicznym  Mistrzostwom  Polski  Taekwondo
Olimpijskiego.
Konkurencje mają charakter promujący oraz wdrażający współzawodnictwo poomsae wśród
dzieci i młodzieży

Rozgrywane konkurencje z podziałem na wiek uczestników:

Dzieci do 8 lat Kategorie łączone dla chłopców i dziewcząt bez podziału na
stopień

Dzieci 9-10 lat
Dzieci 11-12 lat
Junior młodszy 13-14 lat Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt bez podziału na stopień
Pokazy drużynowe Jedna konkurencja dla wszystkich grup wiekowych bez

podziału na płeć oraz stopień uczestników

Runda I (eliminacje): odbywa się gdy w kategorii jest minimum 20 zawodników. Do dalszej rundy
awansuje połowa zawodników(zaokrąglając w górę), którzy uzyskali najwyższe noty w tej rundzie.

Runda II (półfinał): jeśli w kategorii jest 9-19 zawodników, zawody rozpoczynają się od półfinału. Do
finału awansuje 8 zawodników, którzy uzyskali najwyższe noty w tej rundzie.

Runda III  (finał): jeżeli  w kategorii  jest  8  lub mniej  zawodników, zawody zaczynają się od finału.
Ranking 3 najlepszych zawodników w kategorii zostanie określony na podstawie not uzyskanych w tej
rundzie.

Powyższe wytyczne mogą ulec zmianie w przypadku małej liczby uczestników.

mailto:poomsaelowicz@gmail.com


W konkurencjach poomsae zawodnicy wykonują po jednym dowolnym poomsae w danej rundzie.

Konkurencja Pokazów drużynowych:

W tej konkurencji jedna drużyna może liczyć od 3 do 10 zawodników. 
Czas  trwania  pokazu  wynosi  maksymalnie  5  minut.  Dozwolone  są  techniki  z  wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu (packi, deski, tarcze, hoga), które kluby przygotowują we własnym zakresie.
Muzyka do konkurencji powinna być nagrana na urządzeniu USB oraz płycie CD w pliku nazwanym
nazwą  klubu/drużyny.  Zawodnicy  przed  rozpoczęciem  konkurencji  zobligowani  są  do  poddania
utworów muzycznych weryfikacji. Nie powinny one zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych. 

W kwestiach nierozstrzygających powyższym komunikatem decyzję podejmuje dyrektor
zawodów po konsultacji z sędzią głównym.

14. Program Zawodów (Z VI Technicznymi Mistrzostwami Polski w Taekwondo 
Olimpijskim):

Niedziela 26.10.2014

Godz. 8-9.30 Rejestracja
Godz. 10.00 Konkurencje Indywidualne Poomsae
Godz. 13.00 Oficjalne rozpoczęcie zawodów
Godz. 14.00 Konkurencje Par
Godz.15.00 Konkurencja Pokazów drużynowych.
Godz.16.00 Zakończenie zawodów

Kamil Sobol
Prezes Łowickiej Akademii Sportu


