RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI
„TAEKWON-DO FIGHTER – TKM”
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tel. 691 685 929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów ,Juniorów Młodszych i Młodzików
II eliminacja do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
Boguszowice, 02.04.2022 r
ORGANIZATORZY:
 Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”
 Polski Związek Taekwon-do
PATRONAT:
 MOSiR Rybnik
 Hala MOSiR Boguszowice
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 2 kwiecień2022r.
 Hala MOSiR Boguszowice ul. Jastrzębska 3b, 44-253 Rybnik
PROGRAM ZAWODÓW:
 7:30-8:30 przyjmowanie ekip, kontrola badań lekarskich
 7:30-8:30 weryfikacja Młodzicy, Juniorzy młodsi i Juniorzy (górna sala-szatnia)
 8:45-09:00 odprawa sędziów i trenerów
 09:15 Uroczyste otwarcie zawodów, rozpoczęcie konkurencji
REJESTRACJA:
Zgłoszenie zawodników następuje w systemie SportData do dnia 28.03.2022r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy, trenerzy, sędziowie spełniający
poniższe warunki:
 Zrzeszeni w klubach posiadających licencję PZTKD na rok 2022
 Posiadający aktualne badania lekarskie, potwierdzone wpisem w licencji
zawodniczej (dotyczy zawodników)
 Posiadający przepisowy dobok ITF
 Posiadający stopień minimum 5 kup juniorzy (17-18 lat), minimum 6 kup juniorzy
młodsi (14-16 lat), minimum 10 kup młodzicy (11-13 lat)
 Dokonanie opłaty organizacyjnej w wysokości 90 zł od zawodnika na konto
Polskiego Związku Taekwon-do w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., nr 87 1930
1709 2001 0006 3366 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2022r. Do
czasu opłacenia opłaty organizacyjnej, zawodnicy przebywają na tzw. liście
oczekujących. Jeżeli do danego dnia nie zostanie dokonana wpłata, zawodnicy nie
będą mogli wziąć udziału w zawodach. Opłata organizacyjna nie będzie zwracana
w przypadku, gdy zawodnik nie dojedzie na zawody. W tytule przelewu prosimy
wpisać datę i miejscowość zawodów.
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Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem
Polskiego Związku Taekwon-do ITF, w następujących kategoriach:
Kwestie sporne i nie ujęte w komunikacie będą rozstrzygane przez Dyrektora zawodów.
*organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Zawodnicy zgodnie z art. 38 ust.2
Ustawy o sporcie muszą zostać ubezpieczeni przez kluby macierzyste.
JUNIORZY: (17-18 lat 2005,2004)
 UKŁADY:
o Juniorzy dziewczęta 5-1 kup
o Juniorzy dziewczęta I-III Dan
o Juniorzy chłopcy 5-1 kup
o Juniorzy chłopcy I-III Dan
 WALKI:
o Juniorzy dziewczęta :
do -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg
o Juniorzy chłopcy:
do -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75kg
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Juniorzy dziewczęta
o Juniorzy chłopcy
JUNIORZY MŁODSI: (14-16 lat 2008, 2007, 2006)
 UKŁADY:
o Juniorzy młodsi dziewczęta 6-2 kup
o Juniorzy młodsi dziewczęta 1 kup - II Dan
o Juniorzy młodsi chłopcy 6-2 kup
o Juniorzy młodsi chłopcy1 kup - II Dan
 WALKI:
o Juniorzy młd. dziewczęta : do -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
o Juniorzy młd. chłopcy:
do -46 kg, -52 kg, -58 kg, -64 kg, -70 kg, +70kg
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Juniorzy młodsi dziewczęta
o Juniorzy młodsi chłopcy
MŁODZICY: (11-13 lat 2011, 2010, 2009)
 UKŁADY:
o Młodzicy dziewczęta 10-8 kup
o Młodzicy dziewczęta 7-6 kup
o Młodzicy dziewczęta 5 kup i pow.
o Młodzicy chłopcy 10-8 kup
o Młodzicy chłopcy 7-6 kup
o Młodzicy chłopcy 5 kup i pow.
 TECHNIKI SPECJALNE:
o Młodzicy dziewczęta
o Młodzicy chłopcy
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DODATKOWE KONKURENCJE – dopłata 10 zł od zawodnika
(płatne u organizatora w dniu zawodów):
- POJEDYNKI NA SOFT PAŁKI (tylko dla rocznika 2011 oraz zawodnicy z roczników 2010
i 2009, którzy nie biorą udziału w konkurencji sprawnościowej mogą wystartować w
pojedynkach na soft pałki)
o Młodzicy dziewczęta
o Młodzicy chłopcy
- KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA (tylko dla roczników 2010-2009)
o Młodzicy dziewczęta : -36 kg, -42 kg, -48 kg, -54 kg, pow. 54 kg
o Młodzicy chłopcy: -42 kg, -48 kg, -54 kg, -60 kg, pow. 60 kg
NAGRODY:
 Dyplomy i medale za I, II i 2xIII miejsce
 Puchar dla zwycięzcy poszczególnych konkurencji (zależne od ilości zgłoszonych
zawodników w danej konkurencji i kategorii min.4 zawodników w kategorii Junior i 6
zawodników w kategorii Junior młodszy)
 Puchary dla najlepszych klubów w klasyfikacji generalnej za zajęcie I, II, III miejsca
łącznie z dwóch turniejów: MMJ, Jmłd i MMM oraz Mistrzostw Śląska Dzieci
(oddzielny komunikat).
UWAGA:
 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW. Zawodnicy powinni
posiadać ubezpieczenie w klubach macierzystych.
 Zawodnicy, którzy nie będą mieli wymaganej zgłoszonej wcześniej wagi nie zostaną
dopuszczeni do zawodów.
 Przy matach mogą stać jedynie wywołane do pojedynku osoby z sekundantami i
osoby wskazane jako przygotowujące się do kolejnego pojedynku przez sędziów
głównych mat.
 O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje dyrektor zawodów.

W przypadku pytań dotyczących zawodów prosimy o kontakt z organizatorem zawodów
Łukaszem Kubiak pod nr telefonu 691 685 929 lub mailem lukubiak@o2.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

