
Pomerania Open  
 

1. DATA I MIEJSCE 

● sobota 28.03.2015  Świnoujście 

2. ORGANIZATOR 

● ULKSW Pomorze Świnoujście 

3. OSOBY FUNKCYJNE 

● Sędzia Główny – Bartosz Błażejczyk 

● Kierownik Organizacyjny, Biuro  – Agata Drabarek 

5. KONTAKT 

● e-mail: pomorze@uznam.net.pl 

● tel: +48 601 54 16 50 

6. BIURO, WAGA 

● 72-600 Świnoujście ul. Matejki 35 Sala STSG 

 

7. MIEJSCE ZAWODÓW 

Pommernhalle Seebad Ahlbeck Bahnhofstraße (Niemcy)/ Świnoujście  

 

Zawody odbędą się na pięciu matach z zastosowaniem elektronicznych protektorów Daedo 

 w kategorii senior, junior i kadet (zaawansowany)- kask elektroniczny 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

● zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie, licencje krajowe (nie dot. kat. młodzik- zgoda 

rodziców) 

8. Kategorie 

● KYORUGI - walka taekwondo olimpijskie (elektroniczne protektory Daedo)  

początkujący – 10-7 kup (bez kopnięć na głowę) Beginners - B 

zaawansowani - 6 kup i wyżej (kopniecie na głowę dozwolone) Advanced - A 

 

● SENIOR od 1997 (czas trwania walki 2 x 1,5 min - 30 sek przerwy, finał 3 rundy po 1,5min) 

kategorie olimpijskie (tylko zaawansowani) 

● JUNIOR 1998-2000 (tylko zaawansowani)(czas trwania walki 2 x 1,5 min - 30 sek przerwy, finał 3 rundy po 

1,5min) 

K:  -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg,-68kg, +68kg 

M: -45kg, -50kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg,-78kg, +78kg 

● KADET 2001-2003 (poczatkujący i zaawansowani) (czas trwania walki 2 x 1,5 min- 30 sek przerwy, finał 3 

rundy po 1,5 min) 

K: -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg 

M: -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg 

● MŁODZIK  2004-2005 (poczatkujący i zaawansowani) (czas trwania walki 2 x 1,5 min- 30 sek przerwy) 

K: -30kg, -34kg,-37kg ,-40kg,-43kg,-46kg,-50kg,+50kg  

M: -30kg, -34kg,-37kg ,-40kg,-43kg,-46kg,-50kg,+50kg  

● MINOR 2006-2008 (poczatkujący i zaawansowani)(czas trwania walki 2 x 1,5 min- 30 sek przerwy) 

K: -25 kg, -30kg, -35kg,-40kg,-45kg, +45kg  

M: -25 kg, -30kg, -35kg,-40kg,-45kg, +45kg 

● MASTER  od 1980 (czas trwania walki 2 x 1 min - 30 sek przerwy, finał 3 rundy po 1min) 

K:  -60 kg, +60 kg 

M: -80 kg, +80 kg 

 

Junior  98,99 może wystartować jako senior 

Można wystartować TYLKO w jednej kategorii 

 

9. Plan zawodów: 

piątek 27.03.2015 

a) Waga-rejestracja godz. 16.00-19.00 

b) Losowanie 19.30 

c) Po umieszczeniu drabinek na tpss.eu – możliwość wnoszenia uwag i zmian do godz. 22:00 

 sobota 28.03.2015 

c) Rozpoczęcie zawodów 08.00 

d) Ceremonia otwarcia  zawodów o 14.00 

e) Planowane zakończenie i dekoracja zawodników ok. 18.00 

    

10. Nagrody: Medale za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich uczestników,  

11. Opłaty: 60zł /15 euro od zawodnika do 20.03.2015 
UCZNIOWSKI LUDOWY  KLUB SPORTÓW WALKI    „ POMORZE” 72-600 Świnoujście ul. Warszawska 9a 

Credit Agricole 02 1940 1076 3096 5573 0000 0000 



12. Zgłoszenia zawodników kluby zobowiązane są dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową  

tpss.eu do dnia 20.03.2015   

13. Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.  

14. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia. 

Proponowane noclegi to: 

http://www.schronisko.e-swinoujscie.com.pl/ 

http://www.wartaswinoujscie.pl/    

http://graal.swinoujscie.pl/ 

więcej na: 

http://www.iswinoujscie.pl/turystyka/baza_noclegowa/ 

 

Uwaga – limit to 400 zawodników – liczy się kolejność zgłoszeń !!! 

 

 

Oświadczenie odpowiedzialności  

Ja niżej podpisany  

_______________________________________________________________,  

(imię i nazwisko)  

 

Jestem kierownikiem drużyny  

 

(nazwa klubu)  

 

Oświadczam, że wszyscy zawodnicy, których reprezentuję, biorący udział w 

turnieju „Pomerania Open”, który odbędzie się 28 marca 2015: 

  

1. Mają ubezpieczenie, które jest ważne w dniu zawodów oraz w miejscu ich 

rozegrania (Niemcy);  

2. Mają ważne badania lekarskie, dopuszczające ich do zawodów sportowych w 

taekwondo olimpijskim w konkurencji kyorugi 

3. Zawodnicy niepełnoletni mają pisemną zgodę rodziców na udział w 

wymienionych wyżej zawodach. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zwalniam ULKSW Pomorze Świnoujście (jako 

Organizatora) z wszelkiej odpowiedzialności związanej ze szkodami 

materialnymi, urazami lub kontuzjami poniesionymi podczas udziału 

sportowców z naszej drużyny w wyżej wymienionym turnieju.   

 

 

Niniejsze oświadczenie  składamy na potrzeby ULKSW Pomorze Świnoujście 

 

 

 

 Data:                                                                                  Podpis:  

 ________________                                                                _________ 

 

http://www.schronisko.e-swinoujscie.com.pl/
http://www.wartaswinoujscie.pl/
http://www.iswinoujscie.pl/turystyka/baza_noclegowa/

