
8. OTWARTE MISTRZOSTWA EUROPY 
TAE KWON-DO INTERNATIONAL 

DAVOS 2014

Data: 29-30 marca 2014 (rejestracja 28 marca).

Miejsce: Arkaden Sports Hall, Davos-Platz, Szwajcaria

Konkurencje:
• walki light-contact
• walki semi-contact
• walki tag team (semi-contact 3-osobowe)
• walki drużynowe (light-contact 5 mężczyzn albo 3 kobiety)
• układy formalne tradycyjne (ITF/TI)
• układy formalne dowolne (WTF, Karate, Kickboxing)
• formy drużynowe (3-osobowe)
• testy siły
• tempówki dla dzieci.

Opłaty startowe:
• 25 EUR za 1 konkurencję + 20 EUR za każdą następną albo
• 55 EUR za pakiet 3 konkurencji lub 65 EUR za 4 konkurencje,
• 35 EUR za drużynę w 1 konkurencji,
• startowe płaci się przelewem na konto, na rejestrację należy mieć potwierdzenie 

przelewu.

Grupy wiekowe:
• dzieci (nie ukończone 17 lat na dzień 1 czerwca 2014 – to nie jest błąd, tak wymyślił 

organizator) – podziały w walkach tylko na wzrost.
• seniorzy (ukończone 17 lat na dzień 1 czerwca 2014) – podziały w walkach tylko na 

wagę,
• weterani (kobiety ukończone 35 i mężczyźni 40 lat)

Sędziowie: każda ekipa musi przywieźć 1 sędziego, a ekipa powyżej 10 zawodników musi 
przywieźć min. 2 sędziów. Sędziowie otrzymują tylko wyżywienie i napoje. Brak sędziego wiąże 
się z opłatą 40 EUR.

Zgłoszenia: do 14 marca 2014 mailowo: taekwondo.switzerland@bluewin.ch (karty 
zgłoszeniowe do pobrania ze strony organizatora.

Zakwaterowanie:
• Schronisko młodzieżowe – od 31 EUR/os. za nocleg ze śniadaniem w pokoju 6-

osobowym,
• Hotel – od 75 EUR/os. za nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym. 

Informacje dodatkowe: 
• Zawodnicy muszą posiadać min, 8. cup (żółty pas).
• Każdy kraj proszony jest o zabranie własnej flagi.
• aby konkurencja została rozegrana musi się do niej zgłosić min. 5 osób; w przeciwnym 

wypadku istnieje możliwość przeniesienia do kategorii wyższej, lub jeśli jest to 
najwyższa kategoria to do niższej.

• Nagrody są wręczane za miejsca 1-4.
• Możliwość wykupienia skipassów na ośrodek Davos-Klosters w cenie 114 EUR za 3-

dniowy.



Dojazd: 
• Możliwy dojazd przez Czechy i Austrię lub przez Niemcy, Austrię (omijając płatne drogi) 

i Liechtenstein.
• W Czechach obowiązuje winieta (najkrótsza to 10-dniowa za 64 PLN),
• W Austrii obowiązuje winieta (najkrótsza 10-dniowa za 49 PLN),
• W Niemczech  i w Liechtensteinie dla aut osobowych nie ma opłat drogowych.
• W Szwajcarii obowiązuje winieta (najkrótsza to 14-miesięczna!, obowiązuje zawsze od 1 

grudnia do 31 stycznia za 149 zł).
• Osoby dojeżdżające samochodem muszą sprawdzić warunki pogodowe na drogach 

przed wyjazdem. W przypadku zalegania śniegu konieczne jest użycie samochodu z 
napędem na 4 koła lub łańcuchów.

• W razie zainteresowania możliwe jest zorganizowanie wyjazdu autokarowego.

Szacunkowy łączny koszt (dojazd autem w 4 osoby z południowej części Polski, z 3 noclegami i 
udziałem w 3 konkurencjach, z zakwaterowaniem, bez kosztów wyżywienia): ok. 900 PLN za 
osobę.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.taekwon-do.ch/em14/index.html.

http://www.taekwon-do.ch/em14/index.html

