TAEKWON-DO POLISH OPEN CUP
KOMUNIKAT WSTĘPNY

Organizator: Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do, Opolski Klub Taekwon-do, Łukasz
Rewieński.
Termin: 19-20.11.2011.
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak”, Opole, ul. Oleska 70.
Rejestracja, ważenie, mierzenie: w miejscu zawodów.
Opłata startowa: uzależniona od ilości konkurencji:
Dzieci i młodzicy – 40 zł za wszystkie konkurencje.
Kadeci, juniorzy i seniorzy – 40 zł za 1 formułę walki (semi- albo light-contact) i jedna
konkurencja techniczna (techniki specjalne, formy tradycyjne i formy dowolne traktowane są
jako 3 odrębne konkurencje do wyboru) + 10 zł dopłaty za każdą następną konkurencję.
Ilość zgłaszanych zawodników: nieograniczona, wiążąca.
Konkurencje:
dzieci – (2005-2002) techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy formalne tradycyjne i
dowolne,walki soft-stick.
Młodzicy – (2001-1999) techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy formalne
tradycyjne i dowolne, walki semi-contact.
Kadeci – (1998-1996) walki formuła semi- i light-contact, techniki specjalne, układy
formalne dowolne i tradycyjne.
Juniorzy – (1995-1993) walki formuła semi- i light-contact, techniki specjalne, układy
formalne dowolne i tradycyjne.
Seniorzy – (1992 i starsi) walki formuła semi-, light- i full-contact, techniki specjalne,
układy formalne dowolne i tradycyjne.
Old Boy – (ukończone 30 lat i min. 2 lata od zakończenia kariery zawodniczej) walki semicontact (pozarankingowo).
UWAGA! W formule light- i full-contact starują zawodnicy posiadający minimum 6 cup.

Nagrody: medale tłoczone oraz dyplomy.
Ubezpieczenie: ubezpieczenie nnw dla zawodników – zapewniają kluby we własnym
zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.
Opieka medyczna zawodów: zapewnia organizator.
Wyżywienie i noclegi: we własnym zakresie – kontakt z organizatorem.
Sędziowie: 1 sędzia na każdą rozpoczętą 8 zawodników. Istnieje możliwość
przeprowadzenia kursu dla kandydatów na sędziów w piątek – kontakt z Sędzią Głównym.
Uwaga! Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Sędziowskim
ZS PUT (wersja 4.7). Przypominamy również, że zgodnie z decyzjami WZD PUT od tych
zawodów obowiązkowym strojem dla każdego zawodnika jest biały dobok!
Plan zawodów:
Piątek 18.11.2011r.
18:00-20:00 – waga i rejestracja drużyn (stawienie się ekip do 18:00),
Sobota 19.11.2011r.
08:00-11:00 – waga i rejestracja drużyn (stawienie się ekip, które nie zarejestrowały się w
piątek do 08:00)
09:00-14:00 – konkurencje dzieci i młodzików.
14:00-20:00 – konkurencje walk przerywanych kadetów, juniorów i seniorów.
18:00-20:00 – waga i rejestracja drużyn, które nie biorą udziału w sobotniej części zawodów
(stawienie się ekip do 18:00).
Niedziela 20.11.2011r.
09:00-10:00 - układy formalne tradycyjne i dowolne oraz techniki specjalne: kadeci,
juniorzy, seniorzy.
10:00-15:00 – walki ciągłe eliminacje.
15:00-15:30 – oficjalne otwarcie zawodów.
15:30-20:00 – finały walk ciągłych, walki semi-contact old boyów, walki full-contact.
UWAGA! Drużyny przyjeżdżające w piątek i w sobotę rano rejestrują się do wszystkich
konkurencji – dla tych ekip nie ma dodatkowego ważenia w sobotę wieczorem!!!
W sobotę wieczorem rejestrowane są ekipy startujące WYŁĄCZNIE w konkurencjach
zaplanowanych na drugi dzień zawodów.

Karty zgłoszenia zawodników:
e-mail: biuro@put.org.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 17.11.2011.
Kontakt z organizatorem: Łukasz Rewieński tel. 605-285-583.
Warunki uczestnictwa:
- biały dobok (zawodnicy w koszulkach lub strojach w innym kolorze nie będą dopuszczani do
startu – zgodnie z decyzją WZD PUT),
- zgłoszenia zawodników na obowiązujących kartach zgłoszeń,
- opłacenie startowego oraz licencji PUT na 2011 rok,
- ważne badania lekarskie w książeczce sztywnej sportowca dla osób, które nie ukończyły 23.
r. ż. lub oświadczenie o stanie zdrowia od osób, które ukończyły 23. r. ż.
- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich.
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd.
Opracował Zarząd Opolskiego Klubu Taekwon-do.

