Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF
i
Zespół Szkół Taekwon–do Kołobrzeg

zapraszają na
PUCHAR POMORZA TAEKWON - DO ITF
Data:
1 czerwca 2019 r.
Miejsce:
Hala Milenium MOSiR Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, trenerów i sędziów:
Internat LO, ul. Łopuskiego 37-39 Kołobrzeg
Patronat honorowy:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Hok
Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek
Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski
Organizatorzy: Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF i Zespół Szkół Taekwon-do Kołobrzeg
Współorganizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Dofinansowano ze środków:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Gminy Miasta Kołobrzeg
Sędzia główny zawodów: VII Dan Sławomir Gruszczyński – 503 014 596
Gospodarz zawodów: III Dan Ireneusz Jasiński 506 800 845; email: irektaekwondo@gmail.com
Zgłoszenia: Jarosław Bigos (jbigos3@op.pl) – 663 493 769
Zgłoszenie:
Zgłoszenie na zawody proszę przesłać najpóźniej do 23 maja 2019 r. (czwartek) na e-mail jbigos3@op.pl
tylko na oficjalnym formularzu, który będzie dołączony do komunikatu (po tym terminie zgłoszenia nie
będą uwzględniane, będzie można tylko wykreślić zawodnika z listy). Proszę wypełnić prawidłowo
formularz zgłoszeniowy, gdyż nie będzie można dopisywać zawodników w trakcie turnieju.
Opłata startowa:
Kluby zrzeszone w OOTKD ITF spoza okręgu Pomorskiego - darmowe uczestnictwo
Kluby zrzeszone w OOTKD ITF z okręgu Pomorskiego - 30 zł opłaty startowej
Zakwalifikowane kluby spoza organizacji – 60 zł opłaty startowej
Prosimy o zabranie danych do wystawienia rachunku za startowe oraz kopię zgłoszenia.

Nagrody:
 WYJĄTKOWY, SPECJALNIE TŁOCZONY Z OKAZJI MISTRZOSTW MEDAL
 DYPLOM ZA ZAJĘCIE ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA
 CERTYFIKAT UDZIAŁU DLA ZAWODNIKÓW SPOZA PODIUM
 NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

Sędziowie:
Na każdą rozpoczętą ósemkę zawodników klub zobowiązany jest wystawić 1 sędziego, posiadacza
minimum I dan. W przypadku niewystawienia sędziego, klub zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości
100 zł za każdego sędziego.
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie (kolacja w przeddzień zawodów oraz śniadanie i obiad w dniu
zawodów).
Strój sędziego: garnitur w kolorze granatowym lub czarnym, biała koszula z długim rękawem, granatowy
lub czarny krawat, białe skarpety, białe obuwie sportowe.
Przed zawodami w piątek o godz. 19.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie techniczne sędziów. Sędzia,
który nie weźmie udziału w powyższym szkoleniu, nie zostanie dopuszczony do sędziowania turnieju
Puchar Pomorza Taekwon – do ITF.
Wskazane, by w szkoleniu wzięli udział również trenerzy poszczególnych klubów. Szkolenie jest
nieodpłatne.

Kategorie wiekowe:
 dzieci urodzone w katach 2010 - 2012
 młodzicy urodzeni w latach 2009 - 2007
 kadeci urodzeni w latach 2004 - 2006
 juniorzy urodzeni w latach 2001 – 2003
 seniorzy urodzeni w latach 2000 i starsi

Minimalny stopień do startu w walkach to 6 cup a w układach i technikach specjalnych 8 cup.
W walkach mogą brać udział osoby od 12 roku życia .
Zawodnicy występują w dobokach ITF inne stroje są niedopuszczalne.
Zawodnicy muszą posiadać legitymację członkowską OOTKD ITF i okazać ją podczas rejestracji
Obowiązkowy strój dla trenerów i sekundantów: dres, obuwie sportowe.

Konkurencje:
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku zgłoszenia małej ilości zawodników.
W przypadku remisu w technikach specjalnych zwycięża niższy zawodnik. Konkurencje technik
specjalnych i walk rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów ITF, szczegóły na odprawie sędziów.
DZIECI 2010-2012
TECHNIKI SPECJALNE (kategorie wzrostowe ustalane na podstawie zgłoszeń)
 DZIEWCZĘTA (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO)
 CHŁOPCY (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO)
UKŁADY
 DZIEWCZĘTA - 8-7cup, 6-5 cup, 4cup+
 CHŁOPCY - 8-7cup, 6-5 cup, 4cup+

MŁODZICY 2009-2007
TECHNIKI SPECJALNE (kategorie wzrostowe ustalane na podstawie zgłoszeń)
 DZIEWCZĘTA (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO)
 CHŁOPCY (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO)
UKŁADY
 DZIEWCZĘTA – 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup
 CHŁOPCY - 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup
WALKA light-contact
 DZIEWCZĘTA -32, -38, -44, -50, +50 kg
 CHŁOPCY -32, -38, -44, -50, +50 kg

KADECI 2004-2006
TECHNIKI SPECJALNE (kategorie wzrostowe na podstawie zgłoszeń)
 DZIEWCZĘTA (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP)
 CHŁOPCY (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP)
UKŁADY
 DZIEWCZĘTA - 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan
 CHŁOPCY - 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan, II dan
WALKA light-contact
 DZIEWCZĘTA -39, -45, -51, +51 kg
 CHŁOPCY -45, -51, -57, -63, +63 kg

JUNIORZY 2001-2003
TECHNIKI SPECJALNE (kategorie ustalone na podstawie zgłoszeń)
 DZIEWCZĘTA (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP, TW BANDAE)
 CHŁOPCY (NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP, TW. BANDAE)
UKŁADY
 DZIEWCZĘTA - 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan, II dan
 CHŁOPCY 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan, II dan
WALKA light-contact
 DZIEWCZĘTA -51, -57, +57 kg
 CHŁOPCY -51, -57, -63, -69, +69 kg

SENIORZY 2000 i STARSI
TECHNIKI SPECJALNE (kategorie ustalone na podstawie zgłoszeń)
 DZIEWCZĘTA - NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP, TW BANDAE
 CHŁOPCY - NOPI AP, TWIMIO DOLLYO, NOMO YOP, TW BANDAE
UKŁADY
 DZIEWCZĘTA – 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan, II dan
 CHŁOPCY – 8-7cup, 6-5 cup, 4-3cup, 2-1cup, I Dan, II dan
WALKA light-contact
 DZIEWCZĘTA -51, -57, +57 kg
 CHŁOPCY -57, -64, -71, -78, +78 kg

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
31.05.2019
15:00-17:00 Przyjazd i zakwaterowanie
17.30 - Rejestracja zawodników, sprawdzenie książeczek OOTKDITF, ważenie, pomiar wzrostu.
01.06.2019
07.00 Śniadanie.
07:30-08:00 Rejestracja zawodników, sprawdzenie książeczek OOTKDITF, ważenie, pomiar wzrostu.
8:00-8:15 Podsumowanie odprawy trenerów i sędziów z dnia poprzedniego (obecność obowiązkowa)
8:15 Rozpoczęcie turnieju, układy i techniki specjalne ( rozgrywane przez cały czas turniejowy na bocznej planszy)
10:45 Walki light contact/techniki specjalne.
13:00 Przerwa obiadowa.
14:00 Powrót do walk i technik specjalnych.
16:00 Finały poszczególnych konkurencji.
18:00 Zakończenie zawodów.
Bezpieczeństwo:
 zawodnicy biorący udział w konkurencji walk light contact muszą posiadać zgodę lekarza
na udział w zawodach. Za ważność badań odpowiada kierownik zespołu.
 każdy Klub zgłaszający musi we własnym zakresie posiadać polisę NNW.
 na zgłaszającym Klubie spoczywa też obowiązek uzyskania pisemnej zgody rodziców dla
uczestników niepełnoletnich - zgodę rodziców oraz polisę musi posiadać kierownik zespołu do
wglądu przez organizatora.
 zawodnik stawia się do walki w obowiązkowym sprzęcie ochronnym
Obowiązkowy sprzęt ochronny podczas walk
 rękawice półotwarte (semi kontakt) lub bokserskie min.6 oz dla młodzików, min.8 oz dla kadetów,
min 10 oz dla juniorów
 szczęka;
 ochraniacze stóp (z piętą) i goleni;
 kask;
 suspensor;
 dla dziewcząt ochraniacz na krocze i piersi.
Kary finansowe dla klubów:
 zgłoszenie po terminie – 20 zł (od każdego zawodnika)
 zmiana kategorii wagowej/wzrostowej – 20 zł
 dopisanie do kategorii (tylko, jeśli zawodnik był wcześniej zgłoszony) - 20 zł.
 zgłoszenie na niewłaściwym formularzu (np. SMS, tekst mailowy, pliki Word, itp.) – 50 zł.
 błędnie wypełniony formularz zgłoszeniowy – 50 zł.
 żółta kartka – ostrzeżenie dla klubu za niewłaściwe zachowanie się kibiców/trenera/zawodników,
równoznaczna z wpłaceniem 100 zł kaucji, w przypadku otrzymania przez klub drugiej żółtej kartki
kaucja nie jest oddawana.
(kary finansowe nie są czymś miłym, ale mają na celu usprawnienie organizacji i przebiegu turnieju,
liczymy na pełną współpracę klubów w tym zakresie).
Noclegi i wyżywienie:
NOCLEG PIĄTEK-SOBOTA, KOLACJA W PIĄTEK, ŚNIADANIE I OBIAD W SOBOTĘ - koszt 75 zł
NOCLEGI

Internat LO, ul. Łopuskiego 37-39 Kołobrzeg
REZERWACJE:
Ireneusz Jasiński 506 800 845
CZAS NA REZERWACJĘ DO - 23.05.2019
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

