
WIELKOPOLSKA CUP III
Turniej o Puchar Burmistrza Kórnika 

w Taekwondo Olimpijskim
w kategorii młodzik, kadet, junior 
zawody rankingowe PZTO  P1

Data: 09-10. 06.2017

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

Promotor: Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

Osoby funkcyjne: Sędzia główny: Tomasz Poniewierski
Dyrektor organizacyjny: Tomasz Nowak (507 827 888) 
Dyrektor zawodów: Łukasz Latała
Biuro zawodów : Grzegorz Jagodziński

Waga i miejsce zawodów:   Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

Warunki uczestnictwa: Kluby z Polski posiadające licencję PZTO, kluby z zagranicy, 
zawodnicy posiadający ważne badania sportowe, opłacone 
licencje zawodnicze na 2017r. oraz stopnie zgodnie
z regulaminem PZTO.
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminami oraz 
zasadami przeprowadzania zawodów rankingowych PZTO P1 w 
2017 r.

Konkurencje:
KYORUGI
mężczyźni i kobiety

Młodzik 2006-2007 (kask z szybką obowiązkowy  ) min 8 kup
K: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -57 kg
M:-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -57 kg

Kadet 2003-2005 min 7 kup
K: -29 kg,-33 kg,-37 kg, -41 kg,-44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
M: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg,-49 kg, -53 kg,-57 kg,-61 kg,-65 kg,+65 kg

Junior  2000 – 2002 min 7 kup
K: -42 kg,-44 kg,-46 kg,-49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
M: -45 kg, -48 kg,-51 kg,-55 kg,-59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg

System rozgrywania zawodów: Daedo  ( TK Strike Daedo 1 Gen)



Program zawodów:
Piątek 09.06.2017

17.00-20.00 waga-rejestracja
21.00 losowanie

Sobota 10.06.2017
7.45 odprawa techniczna
8.00 rozpoczęcie zawodów
13.30 - 14.00 przerwa obiadowa
14.00 oficjalne otwarcie zawodów
14.15 kontynuacja zawodów

Nagrody: medale za miejsca I-III, puchary za miejsca I-III drużynowo

Punktacja drużynowa:
1miejsce -5pkt, 2-miejsce-3pkt, 3 miejsce-1pkt

Punktacja indywidualna do rankingu PZTO:
zgodnie z regulaminem PZTO

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator  nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
Sugerowany nocleg: Hotel Cezar Koszuty 7
tel.602 493 802

Opłaty: startowe 60zł od zawodnika lub 15,00 euro dla klubów z zagranicy
do 05.06.2017 na konto:
Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"
ul. Śremska 22
62-035Kórnik
PKO SA  12 1240 1763 1111 0010 6971 1128

Tytuł przelewu: Puchar Polski Kórnik 2017 – opłata startowa + nazwa Klubu

Płatność  po 05.06.2017 lub podczas rejestracji 70 zł.

Zgłoszenia:  Kluby zobowiązane są do dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną  poprzez stronę
internetową www.tpss.eu do dnia 04.06.2017 (limit –  450 osób)

Uwaga: Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku 
powyższego ubezpieczenia.

Sędziowie : Sędziowie zgłaszają swoje kandydatury do sędziowania w zawodach na adres :
tkdkornik@tkdkornik.pl       lub tel 507 827 888
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