
                                                  

                                                   Wstępny Komunikat

       Świętokrzyska Olimpiada   Taekwondo 
                Ostrowiec Św. 17.12.2017

Pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
                              Jarosława Górczyńskiego

1. Organizator:
Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego, przy 
współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. Osoby funkcyjne:
Dyrektor organizacyjny: Wioletta Walerowicz tel: 504810868
osto.tkd@wp.pl
Sędzia główny: do ustalenia
sekretarz zawodów: Konrad Rajda

3. Biuro, waga i miejsce zawodów:
Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Św. 

4. Warunki uczestnictwa:
- Kluby posiadające aktualne licencje PZTO
- Zawodnicy posiadający licencje i stopnie zgodne z regulaminem PZTO, ważne 
badania sportowe,

5. Konkurencje: zawody rozegrane zostaną w rocznikach 2018Podział według 
zgłoszeń r.
mini  kyorugi dzieci 8-9 lat( roczniki 2009-2010): 2 rundy po 1 minucie, 30 
sek. przerwy, walka bez kontaktu na głowę :
 K i M:   -20 kg, -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, 32 kg, -34kg, +34kg 
Mini kyorugi młodzik ( roczniki 2008-2007):  2 rundy po      1,5 minuty, 30 



sek. przerwy, obowiązkowy kask z pleksi 
K i M: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, 57 kg,+57kg
Kadet kyorugi(roczniki 2006-2004): 3 rundy po 1,5 minuty, 
30 sek. przerwy
K: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 
M: -33kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg,- 61 kg, -65 kg, +65kg 
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, w zależności od ilości 
zgłoszeń

Dzieci( roczniki 2013; 2012-2011)
Dwubój sprawnościowy  :-
-dubaldangson dollyo chagi 10sek. na packi, 
-Twio ap nopi chagi, 
rocznik 2012-2011 Podział według zgłoszeń na 3 kategorie wzrostowe K/M, 
rocznik 2013 – 3 kategorie dziewczynki i chłopcy razem.
Walki Soft- Stick: walka na piankowe kije , 2 minuty lub do zdobycia 10 pkt. 
jednego z zawodników. Trafienie w głowę 2 pkt, trafienie w tułów lub nogi 1 
pkt. Upuszczenie makaronu punkt dla przeciwnika. Nie wolno pchać, dźgać.

6. Zgłoszenia:
Dla konkurencji dzieci:
zgłoszenia drogą internetową do dnia 14. 12.2017 za pośrednictwem strony:
http://www.altarf.pl/taekwondo/ z podaniem aktualnego wzrostu. 
http:/www.tpss.eu -dla kategorii walk: dzieci, młodzik, kadet.
7. Opłata za pakiet startowy:

(pamiątkowa koszulka, dyplom, gadżety, poczęstunek)
      40 zł. Płatne w dniu zawodów podczas rejestracji.

8. Nagrody:
Medale za miejsca I-III, certyfikaty uczestnictwa,   
Puchary w klasyfikacji drużynowej.   

9.  Program zawodów:
16.12.2017 rejestracja 18.00 -20.00.

17.12.2017
               8.00- 9.30 rejestracja drużyn
               10.00  rozpoczęcie zawodów

17.30. dekoracje i zakończenie zawodów

       10. Inne:
Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków i ich następstw.

http://www.altarf.pl/taekwondo/


Uczestnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie i zgodę 
rodzica/opiekuna na udział w zawodach.
Zawody rozegrane zostaną na elektronicznym systemie Dae Do, 
zawodnicy muszą posiadać elektroniczne ochraniacze stóp.

Nocleg i wyżywienie:
 Motel Victoria: tel: 500535525 mailowo: motevictoria@op.pl

Catering: „Pomocna dłoń” tel: 691630643 email: malgorzatabucior@pomocadlon.ostrowiec.pl
                  

 Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
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