
 

 

BALTIC CUP - OLSZTYN CUP  
30.11- 02.12.2018 

Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim 

Puchar Polski  

 
Organizator:    SKS Start Olsztyn 

Promotor:    Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

Adres do korespondencji: SKS Start Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 4a 10-600 Olsztyn                                                       

Dyrektor organizacyjny:  Katarzyna Stasiewicz, tel.: 608 526 616 

Dyrektor zawodów:  Kowalski Wojciech  

Sędzia główny:                                Katarzyna Rejent  

Biuro zawodów                               Konrad Rajda 

Data zawodów:    30.11-02.12.2018 

Termin zgłoszenia: Kluby zgłaszają zawodników drogą elektroniczną do dnia 09.11.2018 
poprzez elektroniczny system Taeko-Plan http:/www.tpss.eu. 

Waga i miejsce zawodów:  HALA URANIA UL. Piłsudskiego 4 Olsztyn 

Warunki uczestnictwa: Kluby z Polski posiadające licencję PZTO, zawodnicy posiadający ważne badania sportowe, 
licencje oraz stopnie zgodnie z regulaminem PZTO. 

 

Zakwaterowanie:   Organizator nie pośredniczy w możliwości zakwaterowania uczestników  

 
 
System rozegrania zawodów:  Dae-do - generacja 2 / stópki elektroniczne – 2 generacja  

 

Konkurencje:   01.12.2018 - SOBOTA 
 

Kadet (Chłopcy) - ROCZNIKI WEDŁUG ROKU 2019 (2007- 2005)     
M: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, - 57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg 
 

Junior - ROCZNIKI WEDŁUG ROKU 2019 (2004-2002)  

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  

 

 

 

 



 

 

3.12.2017 - NIEDZIELA  

Senior: (2003 i starsi) 

K: -46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg 
M: -54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg 

Kadet (Dziewczęta) - ROCZNIKI WEDŁUG ROKU 2019 (2007- 2005)     
 
K: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 
 

Młodzik międzynarodowy - ROCZNIKI WEDŁUG ROKU 2019 (2008- 2009)  

Uwaga: zawody z kontaktem na głowę (kontakt ograniczony - kaski z pleksą)  
+ system elektroniczny Dae-do na hogo  
Kategorie wagowe zgodne z kategoriami rozgrywania Mistrzostw Europy Dzieci 

K: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg  
M: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 

Płatności:   Opłata startowa: 80PLN od zawodnika,  

płatne na konto klubowe: SKS Start Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 4a                                                         
PKO SA Oddział Olsztyn                                                                                     
nr konta: 29 1240 5598 1111 0000 5024 5552 

Junior startujący dodatkowo w kategorii Senior  wnosi jedną opłatę̨ startową 

Uwaga: startowe płatne tylko na konto do dnia 9.11.2018 (decyduje data zaksięgowania),      
po tym terminie kluby, które nie dokonały wpłaty zostaną automatycznie usunięte z listy 
startowej.  
Opłaty mogą dokonać tylko kluby (nie będą przyjmowane wpłaty indywidualne).  

Podczas zgłoszenia proszę podać dane do faktury 

Kluby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych  
w terminie do 9 listopada 2018 pod adres mailowy: jerzyl@post.pl . 

Faktury będzie można odebrać podczas odprawy technicznej. 

Zmian kategorii wagowej po terminie – opłata 30 zł podczas rejestracji  

              Zgłoszenia:                                     Zgłoszenia dokonujemy tylko poprzez stronę: www.tpss.eu - obsługa zgłoszeń: Konrad 
                                                         Rajda 
 
Nagrody:    Medale za miejsca I-III, Puchary za miejsca I-III drużynowo, 

Inne: Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje 
wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.  

Program zawodów:  PIĄTEK 30.11.2018 
 

16.00 - 19.00  Waga-rejestracja (również zawodnicy startujący w niedzielę) 
20.00   Losowanie  
20.30   Odprawa techniczna  

SOBOTA 01.12.2018 Kadet chłopcy i Junior 
 
8.00  Rozpoczęcie zawodów godz.  
17.00  Oficjalne otwarcie zawodów 



 

 

17.30  Kontynuacja zawodów 
18.00 – 20.00  Waga i rejestracja zawodników walczących w niedzielę  

NIEDZIELA 03.12.2017 – Senior, kadet dziewczęta i młodzik 

8.00  Rozpoczęcie zawodów  


