Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim
1. DATA I MIEJSCE:
13.10.2019 roku, Ostrowiec Świętokrzyski
2. ORGANIZATOR:
Świętokrzyski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego
Świętokrzyska Federacja Sportu
3. GOSPODARZ:
Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego „OSTO”
4. OSOBY FUNKCYJNE:
Kierowniki organizacyjny: Wioletta Walerowicz tel: 504810868
Biuro zawodów: Andrzej Ziębakowski
Sędzia główny zawodów: do ustalenia
5. BIURO, WAGA I MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Św.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Kluby posiadające aktualną licencję PZTO
Zawodnicy roczniki 2008-2009 posiadający aktualne licencje i ważne badania lekarskie oraz stopnie
min. 8 kup zgodnie z regulaminem PZTO oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w
zawodach
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO oraz z zasadami
przyznawania i przeprowadzania zawodów PZTO
7. KONKURENCJE: Młodzicy K/M 2009/2008
kyorugi (podział na 10 kategorii wagowych K/M wg. aktualnej masy ciała, 2 rundy po 1,5 minuty z 30
sek. przerwą)
dwubój techniczny (podział na 5 kategorii K/M według masy ciała)
poomsae (w eliminacjach zawodnicy wykonują jedno poomsae na swój aktualny stopień; w rundzie
finałowej zawodnicy wykonują dwie formy: jedna na aktualny stopień, a drugą dowolną z zakresu
Taeguk 1-8)
UWAGA!
Zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach w tym obowiązkowo w kyorugi.
Zawody rozegrane będą w systemie dae-do.
8. KATEGORIE WAGOWE:
Zgodnie z regulaminem PZTO (podział i losowanie po rejestracji w biurze zawodów wg Programu)
9. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą elektroniczną na adres e-mail: osto.tkd@wp.pl wg
druku zgłoszeniowego PZTO w terminie do dnia 08.10.2019r.
UWAGA!
Oryginał zgłoszenia kierownik drużyny zobowiązany jest posiadać podczas oficjalnego ważenia
zawodników.
Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie na kartach przesłanych przez organizatora.
10. PUNKTACJA:

Zgodna Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Polskiego Związku
Taekwondo Olimpijskiego na rok 2019.
11. PROGRAM ZAWODÓW:
12.10.2019r.
18:00 - 19:00
rejestracja i waga
13.10.2019r.
08:00 - 09:30
rejestracja, ważenie, odprawa techniczna
10:00
losowanie
10:30
rozpoczęcie zawodów, konkurencje sprawnościowe, poomsae, walki eliminacyjne
14:00
oficjalne otwarcie zawodów
14:30
dalsza część zawodów (półfinał i finały)
17:30
dekoracje, zakończenie zawodów
12. NAGRODY:
Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych
Puchary w klasyfikacji drużynowej
13. INNE:
Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.
Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów i wyżywienia.

