Wstępny Komunikat
Ostrowiec Świętokrzyski 11 grudnia 2021 r.
Świętokrzyska Olimpiada Taekwondo
Pod patronatem
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Andrzeja Bętkowskiego
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Górczyńskiego

Cele imprezy:
• Popularyzacja taekwondo olimpijskiego
• Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności
fizycznej.
• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Promocja regionu i miasta
1. Organizator:
• Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego,
• Świętokrzyski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego przy współfinansowaniu
• Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach
2. Osoby funkcyjne:
• Dyrektor organizacyjny: Wioletta Walerowicz tel: 504810868 osto.tkd@wp.pl
• Sędzia główny: do ustalenia
• Biuro zawodów: Konrad Rajda, Andrzej Ziębakowski
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,
• Zawodnicy posiadający zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach
5. Konkurencje: zawody rozegrane zostaną w rocznikach 2021 r.
Kadet (roczniki 2009-2007):
Kyorugi: 3 rundy po 1,5 minuty, 30 sek. przerwy

K: -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg
M: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg,- 61kg, -65kg, +65kg
Młodzik (roczniki 2011-2010):
Mini kyorugi: 2 rundy po 1,5 minuty, 30 sek. przerwy, obowiązkowy kask z pleksą
K i M: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, 57kg, +57kg
Dwubój techniczny: 5 kategorii wagowych
Dubal dangseong dollyo chagi,
Twio nopi ap chagi.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, w zależności od ilości zgłoszeń
Dzieci 8-9 lat (roczniki 2013-2012):
Mini kyorugi - 2 rundy po 1 minucie, 30 sek. przerwy, walka bez kontaktu na głowę
K i M: -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, 32kg, -34kg, +34kg
Dwubój sprawnościowy: podział według zgłoszeń na 5 kategorii wzrostowych K/M
Dubal dangseong dollyo chagi 10sek. na hogo Zemita,
Twio nopi ap chagi.
Dzieci (roczniki 2016-2014):
Turniej sprawnościowy dzieci - Podział według zgłoszeń na kategorie według wzrostu K/M:
Konkurencja sprawnościowa kopnięcia na czas w formie kopnięć w miejscu 10 sekund na tarcze.
Konkurencja twio nopi ap chagi kopnięcie dosiężne, podział według zgłoszeń na kategorie
wzrostowe.
Walki na kije piankowe (soft-stick) - walki w formule przerywanej tzn. walka jest przerywana po
każdym celnym trafieniu; walka trwa jedną rundę, kończy się wraz ze zdobyciem przez jednego z
zawodników 5 punktów lub upływem 2 minut; upuszczenie pałki-kija, wyjście poza pole walki to 1
punkt dla przeciwnika; trafienie w tułów lub nogi - 1 punkt, trafienie w głowę - 2 punkty, trafienie w
ręce nie jest punktowane.
6. Zgłoszenia:
• do dnia 30.11.2021
• dla konkurencji walk młodzik, kadet: drogą internetową poprzez system TAEKO-PLAN
www.tpss.eu
• dla konkurencji dzieci: zgłoszenia drogą internetową za pośrednictwem strony:
www.altarf.pl/taekwondo
7. Opłata startowa:
• 80 zł. Kategoria dzieci, kadet, młodzik
• 60 zł. Kategoria turnieju sprawnościowego dzieci
• Płatne przelewem w terminie zgłoszeń
• Dane do przelewu:
• Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul.
Starokunowska 3/14
8. Nagrody:
• Medale za miejsca I-III, certyfikaty uczestnictwa
• Puchary w klasyfikacji drużynowej
• (pamiątkowa koszulka, dyplom, poczęstunek)

9. Program zawodów:
• 10.12.2021
◦ 19.00-20.00 rejestracja drużyn
• 11.12.2021
◦ 07.30-09.00 rejestracja drużyn
◦ 10.00-13.30 rozpoczęcie zawodów, oficjalne otwarcie, konkurencje sprawnościowe, walki
dzieci
◦ 13.30-14.00 przerwa obiadowa
◦ 14.00-19.00 konkurencje walki sportowej
◦ 19.00-20.00 dekoracje i zakończenie zawodów
9. Inne:
• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników, organizator nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu nieszczęśliwych wypadków i ich następstw.
• Uczestnicy muszą posiadać:
◦ ważne badania lekarskie
◦ zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach (formularz)
◦ wypełniony kwestionariusz sanitarny (formularz)
• Zawody rozegrane zostaną na elektronicznym systemie Dae Do, zawodnicy muszą posiadać
elektroniczne ochraniacze stóp.
• Nocleg i wyżywienie:
◦ Motel Victoria: tel: 500535525 e-mail: motelvictoria@op.pl
• Catering:
◦ „Pomocna dłoń” tel:790780931
• Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
10. Zasady bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii:
• Liczba zawodników uczestniczących łącznie w zawodach jest ograniczona do liczby ustalonej
przepisami prawa.
• Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników i sprzętu sportowego.
• Po każdej walce będą dezynfekowane ochraniacze klatki piersiowej (hogo) i kaski.
• Program przewiduje regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali sportowej.
• Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas zawodów powinny
zakrywać usta i nos.
• Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić maseczki ochronne lub
przyłbice.
• Podczas wagi oraz uroczystości otwarcia zawodów wszyscy zawodnicy mają obowiązek
zakrywania ust i nosa.
• Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji (katar, kaszel itp.) nie
będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję podejmuje sędzia wagi.

