
Drużynowe Mistrzostwa Polski ZS PUT
Zawiercie 24 kwietnia 2016

Data:
24 kwietnia 2016r 

Miejsce:
Hala OSiR Zawiercie, ul. Blanowska 40

Organizatorzy:
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
Klub Sportowy Orient
Osrrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie
Urząd Miasta Zawiercie

Opłaty startowe:
60zł od osoby, bez względu na liczbę konkurencji (kluby członkowskie*)
80zł od osoby, bez względu na liczbę konkurencji (kluby wsporłpracujące)
*klubem członkowskim jest klub, który w ciągu ostatniego roku, licząc od daty zawodów, przeprowadził
przynajmniej 2 egzaminy na stopnie w taekwon-do ZS PUT, z których w każdym z nich udział brało min. 15 osób
lub 1 egzamin na min. 40 osób

Liczba zgłaszanych zawodników:
Nieograniczona, wiąząąca.

Nagrody:
Medale specjalnie odlewane na tę imprezę oraz dyplomy za miejsca
dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących.

Konkurencje:
Dzieci (2010-2007)
- tag team (3 osobowe druząyny , walki soft stick *)
- techniki szybkościowe drużynowe ( 3 osobowe druząyny, ap chagi kopane od dołu)



Druząyny mieszane lub jednopłciowe. Brak podziału na kategorie.
*Począwszy od tych zawodów obowiązują pałki do softów długości 60cm 

Młodzicy (2006-2004)
– tag team (3 osobowe druząyny, semi-contact)
– techniki szybkościowe drużynowe (3 osobowe druząyny, dollyo chagi*). 
- tag team soft stick (3 osobowe druząyny , soft stick) KONKURENCJA ROZGRYWANA POZA 
RANKINGIEM
Oddzielnie chłopcy i dziewczynki. Brak podziału na kategorie.
*Począwszy od tych zawodów tarcza do dollyo trzymana jest pionowo 

Kadeci (2003-2001)
– tag team (3 osobowe druząyny, semi-contact). Oddzielnie chłopcy i dziewczyny. Brak
podziału na kategorie.
– double match (pary, light-contact). Podział na kategorie : -50kg, +50kg (dziewczyny),
-48kg, -60kg, +60kg (chłopcy). Oboje zawodnikorw musi zmiesrcicr się w kategorii, jednak
dopuszczany jest start zawodnika w kategorii wyząszej nizą wynikałoby to z jego wagi.

Juniorzy + seniorzy* (2000 i starsi)
– tag team (3 osobowe druząyny, semi-contact). Oddzielnie chłopcy i dziewczyny. Brak
podziału na kategorie.
- tag team weterani (3 osobowe druząyny, semi contact ) KONKURENCJA ROZGRYWANA POZA 
RANKINGIEM
– double match (pary, light-contact). Podział na kategorie : -57kg, +57kg (dziewczyny),
-66kg, -78kg, +78kg (chłopcy). Oboje zawodnikorw musi zmiesrcicr się w kategorii, jednak
dopuszczany jest start zawodnika w kategorii wyząszej nizą wynikałoby to z jego wagi.
– light-contact drużynowo (5 osobowe druząyny męskie, 3 osobowe druząyny damskie).
Kaząda druząyna musi składacr się członkorw reprezentujące poszczegorlne najwyząsze
kategorie (-66kg, -72kg, -78kg, -84kg, +84kg dla męzączyzn, -57kg, -64kg, +64kg dla
kobiet, przy czym zawodnik moząe reprezentowacr kategorię wyząszą nizą ta ktorra wynika
z jego wagi)
* wspólny start juniorów i seniorów w ramach konkurencji. Dopuszczony jest start zarówno drużyn juniorskich,
seniorskich jak i mieszanych – juniorsko-seniorskich.

Drużyny:
Druząyny muszą składacr się z zawodnikorw startujących w barwach tego samego klubu.
Dopuszczane jest jedynie stworzenie druząyny mieszanej (tylko 2 kluby) tylko w konkurencji light 
contact
druząynowo, jednak wynik tej druząyny nie będzie uwzględniony w klasyfikacji generalnej.
Kaząda druząyna musi miecr okresrloną nazwę. Nazwa powinna bycr ogorlniezrozumiała, krortka
zwięzła i niewulgarna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy druząyny.
Kaządy zawodnik moząe występowacr tylko w jednej druząynie w ramach kaządej konkurencji.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie NNW dla zawodnikorw – zapewniają kluby we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosrci za ewentualne wypadki na zawodach.

Opieka medyczna zawodów:
Zapewnia organizator (karetka, lekarz, ratownicy).

Sędziowie:
1 sędzia na kaządą rozpoczętą orsemkę zawodnikorw.



Termin zgłoszeń:
20.04.2016r godz. 24:00, karty zgłoszenia mailowo (NIE OBOWIĄZUJE PRL) do biura ZS PUT na 
adres jafia@poczta.fm (Marta Brylińska tel. 535 174 423)

Ważenie:
wyrywkowe, podczas trwania zawodorw. Brak tolerancji wagowej

Plan zawodów:
SOBOTA 23.04.2016r.
19:00 – 20:00 – sprawy formalne (weryfikacja badanr, osrwiadczenia od zawodnikorw,
opłaty)
NIEDZIELA 24.04.2016r
 Do 7:30 stawienie się ekip -  sprawy formalne (weryfikacja badanr, osrwiadczenia od zawodnikorw, 
opłaty)*
9:00 – 17:00 konkurencje szybkosrciorwek, tag-teamorw i double match wszystkich kategorii
wiekowych
17:00 – 20:00 konkurencje light-contact druząynowe
*Uwaga – godziny rejestracji będą srcisrle przestrzegane. Warunkiem startu w zawodach jest
wczesrniejsza rejestracja. Osoba, ktorra nie przejdzie pozytywnie rejestracji, nie zostanie
dopuszczona do turnieju!

Warunki uczestnictwa:
– zgłoszenie zawodnika w terminie,
– opłacenie startowego oraz licencji ZSPUT na 2016 rok (30 zł),
– biały dobok (zawodnicy w koszulkach, mundurkach, hakamach itp. nie będą dopuszczani
do startu),
– waząne badania lekarskie w ksiąząeczce sportowca dla osorb startujących w walkach, ktorre
nie ukonrczyły 23. r. zą. lub osrwiadczenie o stanie zdrowia od dzieci (podpisane przez
rodzica lub opiekuna) oraz od osorb, ktorre ukonrczyły 23. r. zą.
– podpisane osrwiadczenie dostępne na stronie www.put.org.pl d l a WSZYSTKICH
zawodnikorw. Osobisrcie przez zawodnikorw pełnoletnich, oraz przez prawnego opiekuna
osoby niepełnoletniej.
– posiadanie polisy NNW dla zawodnikorw na dzienr zawodorw oraz dojazd.
Regulamin zawodorw, obsada sędziowska, ubiory sędziorw i zawodnikorw,
sprzęt ochronny: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT.

Noclegi:
we własnym zakresie.

Wyżywienie:
we własnym zakresie.

Kontakt z organizatorem:
Zbigniew Pawlak tel. 505 074 423, zbyszekksorient@poczta.wp.pl.


