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Poznań, 11.03.2019 

1. Nazwa imprezy: 

• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Stęszew dn. 06.04.2019 r. 

• II Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do 

Stęszew dn. 06.04.2019 r. 

2. Cel zawodów: 

• Wyłonienie mistrza makroregionu w Taekwon-do ITF w kategorii Młodzika. 

• Uzyskanie kwalifikacji juniorów młodszych do udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych, 

• Uzyskanie kwalifikacji juniorów do udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów. 

 

3. Miejsce i termin imprezy: 

• Sala Sportowa Domu Kultury w Stęszewie, ul. Poznańska 22a 

• 06.04.2019r. godz. 09:00 

 

4. Sponsor główny: 

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

• Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe 

 

5. Organizator: 

• Poznański Sportowy Klub Taekwon-do 

 

6. Program zawodów: 

09:00-09:30- przyjazd ekip  

09:00-10:00 komisja wagi – ważenie i kontrola badań  

10:00-11:30 rozpoczęcie konkurencji układów  

11:30- rozpoczęcie startów w układach formalnych Juniorów Młodszych i Juniorów, techniki specjalne 

Młodzików 

12:30- rozpoczęcie konkurencji walki sportowej 

14:00- dekoracje  

14:00- wznowienie konkurencji, kontynuowanie dekoracji zawodników 

16:00- zakończenie turnieju, zamknięcie imprezy 

 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy  

• ur. 2006-2008 (młodzicy), ur. 2005-2003 (juniorzy młodsi) oraz 2002-2001 (juniorzy)  

• posiadający licencję roczną PZTKD na rok 2019, reprezentujący klub posiadający licencję na rok 2019, 

• posiadający aktualne badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• posiadający stopień adekwatny do startu zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• opłacenie opłaty organizacyjnej 10zł od młodzika oraz 40zł od juniora i juniora młodszego 
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8. Regulamin zawodów: 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem Polskiego Związku 

Taekwondo ITF, w następujących konkurencjach: 

MŁODZICY: 

- Układy formalne chłopców 10-9 cup, 8-7 cup, 6-5 cup, +4 cup 

- Układy formalne dziewcząt 10-9 cup, 8-7 cup, 6-5 cup, +4cup 

- Techniki Specjalne chłopców ( nopi ap chagi, twimyo dollyo chagi, yop chagi) 

- Techniki specjalne dziewcząt (nopi ap chagi, twimyo dollyo chagi, yop chagi) 

JUNIORZY MŁODSI I JUNIORZY: 

• Układy formalne chłopców, układy formalne dziewcząt  

• Techniki Specjalne chłopców, techniki specjalne dziewcząt 

• Walki chłopców, walki dziewcząt  

 

 

 

9. Nagrody: 

Dyplomy i medale za I m, II m, 2x III m. 

 

 

10. Sprawy różne: 

Zawodnicy muszą posiadać przepisowy dobok ITF (Tj. z aprobatą ITF). Zawodnicy muszą posiadać wymagany 

sprzęt do walki: ochraniacze na głowę kask, rękawice typu otwartego, ochraniacze na stopy, przepisowy dobok 

ITF (Tj. z aprobatą ITF), przezroczysty ochraniacz na zęby. O sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie 

lub regulaminie zawodów decyduje Dyrektor Zawodów lub Organizator. 

 

Zgłoszenie należy przesłać za pomocą bazy PZTKD poprzez program SportData w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 03.04.2019r. 

 

Uwaga: Opłatę organizacyjną należy wpłacić na konto Polskiego Związku Taekwon-Do w Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A., nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2019r. Do 

czasu opłacenia opłaty organizacyjnej, zawodnicy przebywają na tzw. liście oczekujących. Jeżeli do danego 

terminu nie zostanie dokonana wpłata, zawodnicy nie będą mogli wziąć udziału w zawodach. Opłata 

organizacyjna nie będzie zwracana w przypadku, gdy zawodnik nie dojedzie. 

 

11. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Zawodnicy zgodnie z Art. 38 ust. 2 Ustawy o 

sporcie muszą zostać ubezpieczeni przez kluby macierzyste. 

 


