
K O M U N I K A T  

NAZWA IMPREZY: Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo
ORGANIZATOR: Opolski Klub Taekwondo, Łukasz Rewieński 
TERMIN: 8.06.2013 sobota
MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa Okrąglak, ul.  Oleska 68 Opole
REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE – w miejscu zawodów. 
OPŁATA STARTOWA: 40 zł bez względu na ilość konkurencji
ILOŚĆ ZGŁASZANYCH ZAWODNIKÓW: nieograniczona, wiążąca
KONKURENCJE:
Dzieci – (2003 i młodsze) techniki szybkościowe (pojedyncze dollyo chagi), techniki specjalne 
(twimio nopi ap chagi), układy formalne tradycyjne i poomsae, konkurencja sprawnościowa – 
miękki kij
Młodzicy – (2002 i 2001) techniki szybkościowe (przeskokówka), techniki specjalne 
(twimio nopi ap chagi), układy formalne tradycyjne i dowolne, walki w hogo (bez ataku na 
głowę).
UWAGA! Trenerzy zobowiązani są podać dokładny wzrost w kategorii dzieci młodzików.
NAGRODY: Medale 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 
REGULAMIN ZAWODÓW- ubiory zawodników, sprzęt ochronny: zgodnie z obowiązującymi 
regulaminami i przepisami.

Plan zawodów:
Sobota 8.06.2013

8.00-9.00 – rejestracja drużyn, waga
9.00   – eliminacje i finały konkurencji 
18.00 – planowane zakończenie zawodów

KARTY ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: 
e-mail: lukrewienski@poczta.onet.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 04.06.2013
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: Łukasz Rewieński tel. 605-285-583

Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenia zawodników zgodnie z niniejszym komunikatem na załączonych  kartach,
- opłacenie startowego,  
- ważne badania lekarskie w książeczce sztywnej sportowca (młodzik), deklaracja 
rodziców w przypadku dzieci
- zezwolenie na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich 
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd 

Opracował zarząd Opolskiego Klubu Taekwondo
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