
KOMUNIKAT  wstępny

NAZWA IMPREZY: TAEKWONDO POLISH OPEN CUP
ORGANIZATOR: PUT, Opolski Klub Taekwon-do, Łukasz Rewieński 
TERMIN: 1-2.12.2012 
MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrąglak”, Opole przy ul. Oleskiej 70
REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE – w miejscu zawodów

OPŁATA STARTOWA: Uzależniona od ilości konkurencji:
Dzieci i młodzicy – 50 zł za wszystkie konkurencje 
Kadeci, juniorzy i seniorzy – 50 zł za 1 formułę walki (przerywana albo ciągła) i 
jedna konkurencja techniczna (techniki, formy tradycyjne i formy dowolne 
traktowane są jako 3 odrębne konkurencje do wyboru) + 10 zł dopłaty za 
każdą następną konkurencję.

LICZBA ZGŁASZANYCH ZAWODNIKÓW: nieograniczona, wiążąca.

KONKURENCJE:
Dzieci – (2006-2003) techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy 
formalne tradycyjne i dowolne, konkurencja sprawnościowa – soft stick.
Młodzicy – (2002-2000) techniki szybkościowe, techniki specjalne, układy 
formalne tradycyjne i dowolne, walki semi-contact.
Kadeci – (1999-1997) walki semi-contact i light-contact, techniki specjalne, 
układy formalne dowolne i tradycyjne.
Juniorzy – (1996-1994) walki semi-contact i light-contact, techniki specjalne, 
układy formalne dowolne i tradycyjne.
Seniorzy – (1993 i starsi) walki semi-contact i light-contact, techniki 
specjalne, układy formalne dowolne i tradycyjne.
UWAGA! W formule ciągłej starują zawodnicy posiadający minimum 6. CUP.

Walki Old – boy rozegrane podczas zawodów nie będą wliczały się do 
rankingu zawodów.



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-kę zawodników.
REGULAMIN  ZAWODÓW,  obsada  sędziowska,  ubiory  sędziów  i 
zawodników,  kategorie  zawodów,  sprzęt  ochronny: zgodnie  z 
obowiązującymi regulaminami i przepisami obowiązującymi w zawodach PUT.

Plan zawodów:
PIĄTEK 30.11.2012r.
18:00-20:00 Waga i rejestracja drużyn (stawienie się ekip do godz. 18.00).
SOBOTA 01.12.2012r.
08.00-11:00 Waga i rejestracja drużyn (które nie zarejestrowały się w piątek)
9:00-  15.00 Konkurencje dzieci i młodzików 
15.00-20:00 Konkurencje walk przerywanych
18:00-20:00 Waga i rejestracja (dla zawodników, którzy nie biorą udziału w 
sobotniej części zawodów – stawienie się do godz. 18.00).
NIEDZIELA 02.12.2012r.
9:00-10:00 Układy formalne oraz techniki specjalne: kadeci, juniorzy, seniorzy
10:00-15:00 Walki ciągłe eliminacje
15:00-15:30 Oficjalne otwarcie zawodów
15:30-18:00 Finały walk ciągłych, walki old-boyów. 

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 rozgrywanych w niedzielę !!! 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: za pomocą programy rejestrującego PUT.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 28.11.2012
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: Łukasz Rewieński tel. 605-285-583

Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenia zawodników zgodnie z niniejszym komunikatem,
- opłacenie startowego  oraz licencji PUT na 2012 rok,
- ważne badania lekarskie w książeczce sztywnej sportowca (osoby poniżej 23 
lat),
- zezwolenie na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich, 
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd .

Opracował Zarząd Opolskiego Klubu Taekwon-do
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