CZĘSTOCHOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO
42-226 Częstochowa ul. Henryki 10c, IDS 150112524, tel. 503053142
Konto : Kredyt Bank I/O Częstochowa nr: 23 1500 1399 1213 9004 0327 0000
Częstochowa dn. 2014-05-20

XXVII Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
w Taekwon-Do ITF
1. ORGANIZATORZY
Częstochowska Akademia Taekwon-do, Polski Związek Taekwon-do
2. TERMIN
6-8 czerwca 2014 roku (piątek, sobota, niedziela)
2. MIEJSCE
Hala Akademickiego Centrum Sportu ul. Zbierskiego 6
3. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
(cena zawiera koszt noclegu oraz wyżywienia osobodnia)
Wyższy standard
Grand Hotel ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa (100 miejsc)
– cena 135zł
Niższy standard
Hotel Ha-Ga ul. Katedralna 9, 42-200 Częstochowa (50 miejsc) – 100zł
Sędziowie będą zakwaterowani w Grand Hotelu.
Uwaga: Uczestnicy Mistrzostw w miejscu zakwaterowania mają zabezpieczone śniadania i
kolacje. Obiady wydawane w stołówce niedaleko miejsca zawodów. O zakwaterowaniu
decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do 23.05.2014
Po tym terminie organizator nie będzie w stanie zapewnić noclegu!
Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesyłać pocztą elektroniczną na
adresy: jwasik@konto.pl
Po 30.05.2014 opłaty będą pobierane zgodnie z przesłanym zamówieniem.
Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów.
4. PROGRAM ZAWODÓW:
7 czerwca 2014 (piątek)
od 15.30 Przyjazd i kwaterowanie ekip
biuro zawodów – Grand Hotel, ul. Drogowców 8
15.30-18.30 akredytacja, kontrola wagi oraz badań lekarskich
18.30-19.30 zatwierdzanie aplikacji, losowanie, odprawa trenerów
UWAGA! Zgodnie z decyzją Zarządu PZTKD z dn. 11.05.2012 r. obecność
trenerów lub kierowników ekip na odprawie trenerów jest obowiązkowa.
18.00-20.30 kolacja
8 czerwca 2014 (sobota)
7.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 16.00 eliminacje i finały konkurencji indywidualnych
oraz dekoracje,
13.00 – 14.30 obiad
19.00 – 20.30 Gala finałowa XXVII Mistrzostw Polski Seniorów
___________________________________________________________________________
e-mail: jwasik@konto.pl

CZĘSTOCHOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO
42-226 Częstochowa ul. Henryki 10c, IDS 150112524, tel. 503053142
Konto : Kredyt Bank I/O Częstochowa nr: 23 1500 1399 1213 9004 0327 0000
18.00 – 21.30 kolacja
9 czerwca 2013 (niedziela)
7.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 14.00 eliminacje i finały konkurencji indywidualnych,
drużynowych oraz dekoracje,
13.00 – 14.30 obiad
5. REGULAMIN ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF oraz PZTKD
w następujących konkurencjach:
Konkurencje indywidualne
Kobiety:
- indywidualne układy: stopnie kup, I Dan, II Dan, III – IV Dan,
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: - 50 kg, - 56 kg, - 62 kg,
- 68 kg, -75 kg, + 75 kg;
- indywidualne techniki specjalne,
- indywidualne testy siły,
Mężczyźni:
- indywidualne układy: stopnie kup, I Dan, II Dan, III Dan, IV-VI Dan,
- indywidualne walki w kategoriach wagowych: - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg,
-78 kg, - 85 kg, + 85 kg,
- indywidualne techniki specjalne,
- indywidualne testy siły,
Konkurencje drużynowe:
Kobiety
- układy
- walki
Mężczyźni
- układy
- walki
Walki aranżowane
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:
 opłacenie startowego w wysokości 50,00 zł od zawodnika (decyzja Zarządu z dnia
20.11.2011 r.),
 pozytywna weryfikacja przez komisję sędziowską,
 zrzeszeni w klubach, posiadających licencję Polskiego Związku Taekwon-do na 2014r.,
 posiadający aktualne orzeczenie o dopuszczeniu do startu w zawodach lekarza,
uprawnionego do orzekania w sporcie, potwierdzone wpisem do książeczki zdrowia,
 posiadający stopień szkoleniowy: seniorzy minimum 5 kup, juniorzy startujący w
konkurencji seniorów min. 4 kup,
 zakwalifikowani zgodnie z rankingiem PZTKD w konkurencjach indywidualnych walk,
indywidualnych układów i technik specjalnych,
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 w konkurencjach indywidualnych testów siły, drużynowych układów, drużynowych
walk oraz walki aranżowanej zakwalifikowani zgodnie z regulaminem PZTKD na
podstawie zgłoszeń klubu.
7. NAGRODY
 Okolicznościowe dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca,
 Puchary za I miejsca w konkurencjach indywidualnych,
 Puchary za I, II, III miejsce w medalowej klasyfikacji klubowej,
 Nagrody dla najlepszych zawodników oraz trenera.
8. SPRAWY RÓŻNE:
 rywalizacja odbywać się będzie na czterech polach walki,
 zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: protektory na ręce i stopy,
kaski, suspensorium (mężczyźni), doboki ITF,
o sprawach związanych z rywalizacją sportową nie ujętych w niniejszym komunikacie
decyduje Dyrektor Zawodów, a o sprawach organizacyjnych decyduje Organizator.
Aplikacje należy przesłać na adres: info@pztkd.lublin.pl oraz jwasik@konto.pl do dnia
02 czerwca 2014 w celu wcześniejszego wprowadzenia ich do programu PROMIS.
Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Prezes
Częstochowskiej Akademii Taekwon-do
Jacek Wąsik
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