
 Komunikat IV Pucharu Pabianic w Taekwondo

ORGANIZATORZY: Pabianicki Klub Sztuk Walki "Azja", Starostwo Powiatowe w Pabianicach

TERMIN: 30.05.2015r.

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa przy ul. św Jana 30/36, Pabianice

PATRONAT: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

UCZESTNICY: Zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi, posiadający aktualne badania lekarskie, zgłoszeni w 
terminie na obowiązującym druku

OPŁATA STARTOWA: 30zł od zawodnika, bez względu na ilość konkurencji, płatne gotówką przy rejestracji

KONKURENCJE:

Dzieci (2009-2006) - tor przeszkód, techniki szybkościowe, układy formalne tradycyjne (ITF), dowolne, 
synchroniczne i Mistrz Układów, konkurencja sprawnościowa - soft-stick, walki touch-contact

Młodzicy (2005-2003) - techniki szybkościowe, układy formalne tradycyjne (ITF), dowolne, synchroniczne i Mistrz 
Układów, konkurencja sprawnościowa - soft-stick, walki semi-contact.

Kadeci (2002-2000) - układy formalne tradycyjne (ITF), dowolne, synchroniczne i Mistrz Układów, konkurencja 
sprawnościowa - soft-stick, walki semi-contact i light-contact.

Juniorzy (1999-1997) -układy formalne tradycyjne (ITF), dowolne, synchroniczne i Mistrz Układów, konkurencja 
sprawnościowa - soft-stick, walki semi-contact i light-contact.

Planowane jest także zorganizowane dodatkowej kategorii, dla najmłodszych zawodników (3-5 lat) ur. w latach 
2012-2010.

KATEGORIE:

Tor przeszkód - według rocznika

Techniki szybkościowe - według rocznika

Układy formalne tradycyjne - według kategorii wiekowych i stopnia

Układy formalne dowolne - według kategorii wiekowych

Układy formalne synchroniczne - według kategorii wiekowych (dzieci i młodzicy: 2 osoby w zespole, kadeci i 
juniorzy: 3 osoby w zespole)

Mistrz układów - według kategorii wiekowych

Soft-stick - według kategorii wiekowych, podział wg wzrostu (co 10 cm.)

Touch-contact - konkurencja dla kategorii dzieci. Zasady semi-contact, ograniczony kontakt. WYMAGANY KASK 
Z KRATKĄ LUB MASKĄ, podział wg wzrostu.

Semi-contact - według kategorii wiekowych, podział wg wzrostu (co 10 cm.). Minimalny stopień - 8cup/8kyu.



Light-contact - kategorie według zgłoszeń. Minimalny stopień - 6cup / 6kyu.

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii lub utworzenia nowych w zależności od liczby zgłoszeń.

REGULAMIN KONKURENCJI: sprzęt ochronny, punktacja walk: zgodnie z obowiązującymi regulaminami i 
przepisami obowiązującymi w zawodach Polskiej Unii Taekwondo.

ZGŁOSZENIA: w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2015r. na obowiązującym druku na adres e-mail: 
azja@taekwondo.net.pl

NAGRODY: medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca, dyplomy uczestnictwa oraz upominki dla wszystkich 
startujących.

UBEZPIECZENIE: ubezpieczenie NNW dla zawodników- zapewniają kluby we własnym zakresie. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas zawodów.

OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator.

SĘDZIOWIE: zainteresowane ekipy mogą zgłosić sędziów; sędziowie zakwalifikowani do udziału w
zawodach otrzymują darmowy poczęstunek i dyplom udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- zgłoszenie w terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przysłanych po terminie;
- opłacenie startowego;
- ważne badania lekarskie;
- zezwolenie rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich;
- posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd.

Więcej informacji u organizatora: Grzegorz Sokołowski: tel. 696-439-521; e-mail: 
azja@taekwondo.net.pl

Zawody mają charakter ogólnopolski i są otwarte dla wszystkich klubów, bez względu na przynależność stylową. 
Możliwy jest również udział dzieci ze szkół Powiatu Pabianickiego w konkurencjach technik szybkościowych, toru 
przeszkód i konkurencji sprawnościowej - soft-stick za wcześniejszym ustaleniem z organizatorem.


