
XX Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

1. DATA I MIEJSCE: 20-22.06.2014 
2. ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Taekwondo WTF 
3. GOSPODARZ: UKS Orlęta Wrocław / AZS-AWF Wrocław
4. OSOBY FUNKCYJNE:

• Sędzia Główny – Tomasz Poniewierski  
• Dyrektor zawodów – Wojciech Kowalski
• Kierownik organizacyjny -  Przemysław Pachla tel. 693612838

5. BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:
• Sala Sportów Walki AWF Wrocław, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 

6. WAGA:
• Dom Studencki „Bliźniak”, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• juniorzy młodsi, rocznik 2000-2001
• kwalifikacje zgodnie z regulaminem sportowym PZTO
• w  zawodach  mogą  brać  udział  zawodnicy  i  zawodniczki  w  wieku  13-14  lat,

posiadający  minimum  7  kup,  licencję  PZTO,  książeczkę  zdrowia  sportowca

z aktualnymi badaniami lekarskimi i zostali zgłoszeni do zawodów
• zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach

8. KONKURENCJE
• dwubój techniczny
• poomsae
• kyorugi 

Konkurencje zostaną rozegrane według regulaminu PZTO

9. ZGŁOSZENIA I REGULAMINY:
• zawodnicy wyłonieni  w drodze eliminacji  strefowych,  klubów posiadających  licencję

PZTO  na  rok  2014.  Zawodnicy  posiadający  licencje  na  rok  2014,  ważne  badania

sportowo-lekarskie oraz stopnie zgodnie z komunikatem zawodów
• zgłoszenia  zawodników  kluby  dokonują  drogą  elektroniczną

www.taekwondo.home.pl/syspol  za  pomocą  loginu  i  hasła  otrzymanego  z  PZTO

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2014r.
• zawody będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZTO. Zgłoszenia

ekip  wojewódzkich  dokonują  wyłącznie  Wojewódzkie  Interdyscyplinarne

Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XX

OOM  W  SPORTACH  LETNICH  „DOLNY  ŚLĄSK  2014”  (pod  adresem

www.sport.wroclaw.pl)
• wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS, podpisaną listę meldunkową oraz

oświadczenia  imienne  o  udostępnieniu  danych  osobowych  Kierownik  wojewódzkiej

http://www.oom2013.info/


reprezentacji  na  obowiązek  złożyć  w  biurze  zawodów  w  dniu   rejestracji  (jest  to

warunek akredytacji)
10.NAGRODY:  

• Medale za zajęcie miejsca 1–3 dla zawodników, a za 1m medal  otrzymuje również

trener, dyplomy dla wszystkich uczestników, puchary za klasyfikację drużynową
11.PROGRAM ZAWODÓW:

Dzień Godziny Program dnia
20.06.2014 (piątek) 17.00-19.00

20.30

- rejestracja, zgłoszenia, weryfikacja, waga

(DS „Bliźniak”)

- odprawa techniczna (DS „Bliźniak”)
21.06.2014 (sobota) 7.00-8.00

9.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.00

15.00-18.00

18.30-21.00

- śniadanie

-  poomsae,  dwubój  techniczny,  walki

eliminacyjne,  półfinałowe,  repasaże  i

finałowe 

K – do 29 kg, 33 kg, 37 kg, +59 kg

M – do 33 kg, 37 kg, 41 kg, -65 kg

- obiad

- uroczyste otwarcie zawodów

- cd zawodów

- kolacja
22.06.2014 (niedziela) 7.00- 8.00

9.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

16.00-16.30

- śniadanie

- walki eliminacyjne, półfinałowe, repasaże

i finałowe

K – do 41 kg, 44 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg, 59

kg

M – do 45 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg,

+65 kg

- obiad

- cd zawodów

-  dekoracja  zwycięzców  i  zakończenie

zawodów

12.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:  

• Sędziowie, zawodnicy i trenerzy

Dom  Studencki  „Bliźniak”  ul.  Wojciecha  z  Brudzewa  12,  DS  „Jubilatka”  ul.

Wojciecha  z  Brudzewa 10,  DS „Spartakus”  ul.  Mickiewicza  98.  tel.  kontaktowy

693 612 838

13.INNE:

• Konkurencja  kyorugi  oraz  konkurencja  sprawnościowa  kopnięcia  dolyo  chagi

w przeskoku (na worek z elektronicznym ochraniaczem hogo) zostanie rozegrana na



elektronicznym  systemie  Dae-do  –  zawodnicy  zobowiązani  są  do  posiadania

elektronicznych stópek

• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator zawodów nie ponosi

odpowiedzialności  za  nieszczęśliwe wypadki  i  konsekwencje  wynikające  z  braku

powyższego ubezpieczenia.


