KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY
Program zawodów
piątek (wszyscy)
09:00-20:00 – rejestracja
sobota (dzieci, młodzicy, kadeci)
08:30-09:00 – odprawa dla sędziów i kierowników ekip
09:00-09:30 – ceremonia otwarcia Mistrzostw
09:30-18:00 – konkurencje form, tempówek, softów i walk.
niedziela (juniorzy, seniorzy i weterani)
08:30-09:00 – odprawa dla sędziów i kierowników ekip
09:00-09:30 – ceremonia otwarcia Mistrzostw
09:30-18:00 – konkurencje form, walk i testów siły, turniej drużynowy.
Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z komunikatem o podziale na kategorie wiekowe decyduje
data urodzenia (ukończony wiek w dniu rejestracji). W sobotę startują dzieci urodzone
27.10.1997 i młodsze. W niedzielę startują ci, którzy urodzili się 26.10.1997 i starsze

Rejestracja
Rejestracja odbywa się przez cały dzień w piątek. Nie ma możliwości dokonania rejestracji lub
ważenia w inny dzień lub poza ustalonymi godzinami. Przy rejestracji pobierane będą opłaty za
startowe, licencje PUT (dla klubów, które ich nie opłaciły), noclegi (dla tych, którzy rezerwowali
za pośrednictwem organizatora), ewentualne transfery i bilety dla kibiców.
Przy rejestracji wydawane będą identyfikatory dla zawodników i kierowników ekip.
Identyfikator będzie należało przedstawić przy pomiarze (ważenie lub mierzenie wzrostu), a
później za jego pomocą zawodnik będzie identyfikowany przy planszy.

Zawodnicy
W sobotę na plansze wpuszczani będą tylko zawodnicy startujący w tym dniu (dzieci, młodzicy,
kadeci), a w niedzielę na na plansze wpuszczani będą tylko zawodnicy startujący w tym dniu
(juniorzy, seniorzy, weterani). Zawodnicy, którzy nie mają biletu wstępu nie mają możliwości
wchodzenia na trybuny.
Powyższe zasady wynikają z warunków technicznych hali (nieduże trybuny) oraz przede
wszystkim z wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, której jako organizatorzy
zobowiązaliśmy się przestrzegać.
Prosimy zatem o zapewnienie opiekunów do opieki nad młodszą częścią ekipy w czasie
wolnego dnia. Na miejscu znajduje się basen oraz boisko „Orlik”, a w okolicy jest wiele atrakcji
turystycznych – wszystkie najważniejsze informacje są już na stronie internetowej.

Sędziowie
Sędziów należy bezwzględnie zgłosić mailowo na adres biuro@put.org.pl z podaniem klasy
sędziowskiej (została nadana po kursie) oraz informacją czy dany sędzia nocuje obie noce
(26/27/28 października) czy tylko na jedną (27/28 października).
Wszyscy sędziowie zostaną zakwaterowani w Motelu Clasic w Wieliczce. Jeśli jakiś sędzia chce
nocować wraz ze swoją ekipą w innym miejscu, sam ponosi koszt swojego noclegu.
Dla sędziów śniadania będą w hotelu, natomiast obiady i kolacje w hali zawodów. Dla sędziów
pracujących w piątek (wyznaczonych przez Sędziego Głównego) planowana jest też wyżywienie
całodzienne.

Kibice
Trybuny są oddzielone od planszy, można na nie wejść po wykupieniu biletu wstępu (dzieci do
lat 6 nie wymagają biletów). Bilet ma formę opaski i umożliwia wielokrotne wchodzenie na
trybuny, ale zniszczenie (zdjęcie) opaski unieważnia bilet wstępu. Kibice nie mają wstępu na
plansze.
Zamówienia biletów są jeszcze możliwe pod adresem mateusz.dylawerski@kct.pl. Bilet należy
odebrać i opłacić przy rejestracji lub w dniu zawodów przy wejściu na trybuny. Rezerwacje
biletów nie odebranych do godz. 10:00 w dniu zawodów zostaną anulowane.

Wyżywienie
Na terenie hali będą rozlokowane punkty gastronomiczne:
• grill bar (kiełbaski, karkówki itp.)
• pasta bar (spagetti i penne)
• stanowisko kawiarniane (ciastka, napoje zimne i gorące).
Szczegółowe menu wraz z cennikiem można znaleźć na stronie zawodów. Istnieje możliwość
zarezerwowania odpowiedniej liczby posiłków dla całej ekipy pisząc pod adres
zbigniewkurleto@gmail.com.

Seminarium z C. K. Choi 9. dan

W sobotę 27.10.2012 o godz. 17:00 planowane jest 2-3 godzinne seminarium z Wielkim
Mistrzem C. K. Choi 9. dan. Koszt to 60 zł od osoby (dla klubów członkowskich PUT opłata 40
zł). Szczegóły podamy w osobnym komunikacie.

Dyskoteka
W niedzielę 28.10.2012 od godz. 20:00 planujemy zoorganizowanie imprezy w formie
dyskoteki. Odbędzie się ona w jednym z lokali przy Rynku Głównym w Krakowie. Dla
zawodników, sędziów, kierowników ekip, kibiców i stewardów wstęp wolny. Szczegółowe
informacje podane zostaną przy rejestracji.

Parkingi
Przy hali sportowej Solne Miasto znajdują się 2 bezpłatne parkingi. Przeznaczone one są
wyłącznie dla samochodów osobowych. Dla autokarów dozwolony będzie jedynie postój na
czas wsiadania i wysiadania. Parking dla autokarów (również należący do Solnego Miasta)
znajduje się przy ul. Dembowskiego 7, ok. 1 km od hali.

Stoiska
W holu znajdować się będą 3 stoiska handlowe:
• z koszulkami Otwartych Mistrzostw Europy
• stoisko firmy Kwon
• stoisko firmy Daniken.

Kontakt z organizatorami
Odpowiedzi na większość Waszych pytań, z którymi dzwonicie znajdują się w komunikacie
wstępnym zawodów oraz na stronie zawodów www.tkd2012.pl. Jeśli jednak potrzeba
dalszych informacji prosimy o telefon:
• sprawy sędziowskie i regulaminowe – Zbigniew Pawlak tel. 0505 07 44 23
• sprawy finansowe i faktury – Łukasz Rewieński tel. 0605 28 55 83
• pozostałe sprawy – Mikołaj Kotowicz tel. 0502 067 081.

