Warszawa 00-643, ul. Nowowiejska 5/44
tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 383 16 13
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079

Program doszkolenia, weryfikacji klas oraz kursu Sędziów Poomsae Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego klasy III Białystok, 8-9 października 2021r.
W dniach 08-09.10.2021 w Białymstoku odbędzie się kurs dla przyszłych i aktualnych
sędziów poomsae PZTO.
1. Miejsce kursu:
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
2. Osoby prowadzące:
GM Cheolin Kang 8 DAN, Kazimierz Stożek 6 DAN, Mirosław Furman 5 DAN
3. Wymagania dla zgłaszającego się uczestnika:
a) aktywna licencja sędziego poomsae – doszkolenie, weryfikacja;
b) wiek minimum 18 lat, posiadanie stopnia minimum 1 DAN - przyszły Sędzia
Poomsae klasy III;
4. Zgłoszenia do 04.10.2021:
na adres e-mail furmirek@wp.pl - koordynator kursu Mirosław Furman tel. 501 176 515.
Prosimy o podanie w zgłoszeniu, obok tego, na jaki rodzaj szkolenia składana jest aplikacja:
imienia, nazwiska, roku urodzenia, stopnia, telefonu oraz maila do kontaktu.
5. Program doszkolenia / weryfikacji / kursu:
Program tak intensywnego kursu dla klasy III sędziego poomsae został okrojony do prawie
wyłącznie kontekstu sędziowania wykonywanych układów formalnych, a obowiązki arbitra,
sędziego głównego maty, zawodów będą dotyczyć kandydatów na kolejne kategorie
sędziowskie, dla których kurs ten stanowi doszkolenie sędziowskie wymagane regulaminem
sędziowskim.
Część praktyczną z udziałem zawodników oraz zastosowanie w praktyce zdobytych
umiejętności stanowić będzie pełnienie obowiązków sędziego poomsae, koordynatora pola,
zapoznania się obsługą wyników i przygotowaniem dokumentacji podczas zawodów Huzar
Taekwondo Cup 9 października 2021.
Przed przystąpieniem do sędziowania podczas zawodów nowi sędziowie muszą zdać
egzamin.

08.10.2021
• 16:00 – 18:00 blok I: teoria sędziowania układów formalnych, regulamin
rozgrywania konkurencji technicznych World Taekwondo;
• 18:30 – 20:30 blok II: praktyka wykonywania układów formalnych, zastosowanie
ocen techniki wykonywania układów formalnych;
• 20:30 – 21:30 blok III: teoria sędziowania układów formalnych Para-Taekwondo
Poomsae;
09.10.2021
• 09:00 – 09:30 egzamin teoretyczny i praktyczny;
• 10:00 – 16:00 zastosowanie praktyczne: gesty sędziowskie, komendy, etykieta
sędziowska, ocenianie techniki, ocenianie prezentacji, praca w składach
sędziowskich;
• 16:30 – wyniki, wręczenie certyfikatów ukończenia kursu / doszkolenia.
6. Opłaty:
• koszt kursu sędziego klasy III 150 zł, płatne w biurze zawodów 09.10.2021;
• koszt materiałów dla innych uczestników 80 zł (konieczne zgłoszenie).
Materiały do kursu:
„Podstawy oceniania konkurencji technicznych taekwondo olimpijskiego” wersja 2021
„Zasady Współzawodnictwa Poomsae WT z interpretacją” z 14 maja 2019
„Regulamin Współzawodnictwa Para-Taekwondo Poomsae WTF” z 1 stycznia 2017
„Wskazówki do oceniania konkurencji technicznych” wersja 2017
Organizator nie uczestniczy w rezerwacji noclegów.
Patronat - PZTO
Organizator – HUZAR Białystok

