TAEKWON-DO
POLISH OPEN CUP
2018
KOMUNIKAT
Nazwa imprezy: TAEKWON-DO POLISH OPEN CUP
Organizator: Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
Termin: 18.11.2018
Miejsce: Stegu Arena, Opole ul. Oleska 70
Rejestracja, ważenie, mierzenie – niedziela, w miejscu zawodów
Opłata startowa: 80 złh

Godziny stawienia się zawodników, sędziów i pomocników:
7:00 – stawienie się młodzików (2008, 2007, 2006),
7:30 – stawienie się sędziów
7:45- stawienie się kadetów (2005, 2004, 2003) i juniorów (2002, 2001, 2000)
8:30 – stawienie się sekundantów (wyznaczeni zawodnicy, rodzice)
8:45 – stawienie się dzieci (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
16:00 – seniorzy (od 1999 i starsi)

Konkurencje dodatkowe – poza rankingiem:
Dzieci młodsze (roczniki 2013, 2014) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe: softstick, techniki szybkościowe.
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Wyżywienie: prosimy o zapoznanie się z ofertą obiadową i rezerwację posiłków przy
zgłoszeniu zawodnika
Transport: planujemy wynajęcie autokaru dla osób, które nie chcą dojechać samodzielnie. Transport zostanie zorganizowany przy zgłoszeniu się odpowiedniej
liczby osób . Prosimy o zaznaczeniu na oświadczeniu formy transportu. Zgłoszenie na
dojazd z klubem jest wiążące. Koszt transportu oraz godzina wyjazdu zostaną podane
w terminie późniejszym.

Ważenie i rejestracja (zawodnik rejestruje się tylko raz w jednym z poniższych terminów)
Niedziela 18.11.2017r.
7:30 – 8.30 - kategoria młodzik
9:00-11.00 - kategoria kadet, junior
11.00-12.00- kategoria senior
16.00-17.00 – kategoria senior

Plan zawodów:
Niedziela 18.11.2018r.
7.30 – odprawa sędziów
8.00 - 9.30 Układy formalne dzieci, kadet, junior, Techniki specjalne kadetów i juniorów
8.30 – 9.30 Układy formalne młodzików
9:30- 13:00 Pozostałe konkurencje dzieci i młodzików
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13:00- 13:15 Oficjalne rozpoczęcie zawodów
13:15- 17:00 Konkurencje walk kadetów, juniorów
17.30-20.00 – Wszystkie konkurencje seniorów i weteranów
20:00 – Planowane zakończenie zawodów
UWAGA! Plan zawodów jest orientacyjny, ze względu na brak wiedzy co do liczby startujących zawodników w poszczególnych kategoriach, może ulec zmianie w trakcie
trwania zawodów. Poszczególne konkurencje nie zaczną się jednak wcześniej niż zaplanowano, mogą ulec opóźnieniu.

Zgłoszenie:
-Do instruktorów w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada

Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie w terminie i opłacenie startowego
- oddanie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia
- ważne badania lekarskie w książeczce sportowca/adepta dla kadetów, juniorów
i seniorów do 23 r.ż. startujących w walkach.
- oddana książeczka adepta

Dzieci młodsze, dzieci i młodzicy nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego,
a jedynie oświadczenie rodziców.

