XXI MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
W TAEKWONDO PUT

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi dot.
komunikatu i regulaminu
XXI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Taekwondo PUT.
Prosimy o przeczytanie informacji do końca. Komunikat składa się z 3 stron.
INFORMACJE DODATKOWE DO KOMUNIKATU
XXI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W TAEKWONDO PUT

STARTOWE:
Koszt startowego dla dzieci młodszych (roczniki 2010 i 2009) to 50zł, a nie jak pierwotnie
podano 70zł.

LICENCJA POLSKIEJ UNII TAEKWONDO:
Kluby zobowiązane są do uregulowania składki rocznej- licencji PUT w wysokości 30zł od
zawodnika.
Płatność na konto PUT. Należy dokonać jednej zbiorczej wpłaty za zawodników z danego
klubu. Dane do przelewu:
Polska Unia Taekwondo
al. Pokoju 16/26
42-207 Częstochowa
Nr konta: 93 1020 1664 0000 3602 0161 7224
Podczas rejestracji należy posiadać dowód wpłaty licencji oraz wykaz zawodników, za
których licencja została opłacona.
Istnieje również możliwość wpłaty licencji gotówkowo podczas rejestracji zgodnie z zasadami
podanymi powyżej.
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NOCLEGI DLA KLUBÓW:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów u Organizatora. Cena: 30zł-35zł/os./noc. Noclegi w
bursie szkolnej i hotelu akademickim. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na terminy 1415.03.2014r. i 15-16.03.2014r.
Rezerwacji dokonywać należy do dnia 9.03.2014r., przesyłając wypełniony formularz (druk w
załączniku) na adres mailowy magdalenamakowska@o2.pl. Zgłoszenia po terminie nie będą
przyjmowane. W liście koniecznie należy uwzględnić ilość noclegów dla każdej z osób oraz
podać osobę odpowiedzialną za grupę wraz z numerem kontaktowym.
W piątek istnieje możliwość zakwaterowania się od godz. 18:00.
Noclegi zorganizowane są w miejscu o podstawowym standardzie: pokoje kilkuosobowełóżko, pościel, szafa; WC, prysznice, TV na korytarzach.
Zgłoszenia są wiążące.
Noclegi w wyższym standardzie rezerwować należy indywidualnie. W Częstochowie
dostępnych jest kilkadziesiąt hoteli oferujących miejsca noclegowe w cenach od 70zł do
250zł za noc. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji tych noclegów.
NOCLEGI DLA SĘDZIÓW:
Każdy klub zobowiązany jest zgłosić sędziów, którym należy zarezerwować noclegi.
Zgłoszenia
przyjmowane
są
do
9.03.2014r.
pod
adresem
mailowym:
magdalenamakowska@o2.pl. Po tym terminie nie przyjmuje zgłoszeń. Organizator zastrzega
sobie również, iż sędziowie zgłoszeni po terminie, pokrywają koszty noclegów we własnym
zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać, przesyłając wypełnioną listę.
Jednocześnie przypominamy, iż Organizator zapewnia noclegi dla sędziów z soboty na
niedzielę. Dodatkowo, dla sędziów pracujących przy rejestracji Organizator zapewnia nocleg
z piątku na sobotę.
UDZIAŁ SĘDZIÓW W ZAWODACH NALEŻY
REJESTRUJĄCEGO: www.put.org.pl/zapisy

ZGŁASZAĆ

ZA

POMOCĄ

WYŻYWIENIE:
Szczegółowe informacje na temat wyżywienia prześlemy w ciągu kilku dni.

PROGRAMU
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INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU PUT

KONKURENCJE DODATKOWE:
Do podanych wcześniej konkurencji dodatkowych, poza rankingiem, dołączamy także
konkurencję walk soft-stick dla młodzików z rocznika 2004. Konkurencja rozegrana zostanie
bez podziału na kategorie. Zawodnik może wystartować ALBO w walkach soft-stick ALBO w
walkach semi-contact. Konkurencja skierowana jest do zawodników trenujących krócej niż
1 rok.

UKŁADY DRUŻYNOWE I TRENERSKIE
Istnieje możliwość wykonywania zarówno układów tradycyjnych jak i dowolnych.

KONKURENCJE DZIECI ROCZNIKI 2008-2005
Oprócz podziałów na stopnie i płeć, planujemy także podział na wzrost, który będzie
dokonany bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji. Prawdopodobnie zostanie on
wprowadzony w życie w sytuacji, jeśli dana kategoria dzieci liczyć będzie więcej niż 15 osób.
BADANIA LEKARSKIE
Osoby startujące tylko w konkurencjach technicznych: wszystkie konkurencje: układów
formalnych, technik specjalnych , soft-stick i technik szybkościowych mogą brać udział w
zawodach
na
podstawie
oświadczenia
rodziców
(w
przypadku
osób
niepełnoletnich)/zawodnika (w przypadku osób pełnoletnich) o stanie zdrowia zawodnika.
Nie są dla tych zawodników wymagane badania od lekarza sportowego w książeczce
sportowca.
JUNIORZY I SENIORZY
Dopuszczamy możliwość startu juniorów i juniorek w kategorii seniorskiej i seniorów w
dwóch kategoriach (zgłoszonej i wyższej). O tym, czy taki plan zostanie wprowadzony w życie
poinformujemy bezpośrednio przed rejestracją. Na dzień dzisiejszy jest to informacja
niepotwierdzona.
TECHNIKI SPECJALNE
W technikach specjalnych w grupach wiekowych dzieci i młodzików zostaną przyznane
medale za 1., 2. i 3. miejsce, a nie jak do tej pory tylko za miejsce 1. W pozostałych grupach
wiekowych (kadet, junior, senior) w konkurencji technik specjalnych nadal wyłaniane będzie
tylko 1. miejsce.

