Taekwon-do Polish Open Cup
Opole, 20-21 listopada 2021
Data i miejsce:
20-21 listopada 2021, Stegu Arena, Opole ul. Oleska 70
Organizatorzy:
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
UKS Taekwon-do Opole
Urząd Miasta Opole
Opłaty startowe (bez względu na liczbę konkurencji):
120 zł od osoby
20 zł – dodatkowa konkurencja testów siły – dzieci i młodzicy
Termin zgłoszeń:
5.11.2021r. do godz. 22:00, do instruktorów (zgłoszenie obejmuje:
oddanie podpisanego oświadczenia, książeczki adepta i startowego)
Nagrody:
Medale specjalnie wykonane na tę imprezę oraz dyplomy za miejsca.
Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących.
Konkurencje:
Dzieci – (2015, 2014) techniki szybkościowe (ap chagi/apcha olligi
kopane od spodu), techniki specjalne, układy formalne tradycyjne i
dowolne, konkurencja sprawnościowa – soft stick,

Dzieci – (2013, 2012) techniki szybkościowe (ap chagi/apcha olligi
kopane od spodu), techniki specjalne, układy formalne tradycyjne
i dowolne, konkurencja sprawnościowa – soft stick albo semi-contact.
Młodzicy – (2011, 2010, 2009) techniki szybkościowe (dollyo chagi),
techniki specjalne, układy formalne tradycyjne i dowolne, semi-contact.
Kadeci – (2008, 2007, 2006) walki w formule semi-contact, lightcontact, techniki specjalne, układy formalne dowolne i tradycyjne
Juniorzy – (2005, 2004, 2003) walki w formule semi-contact, lightcontact, układy formalne dowolne i tradycyjne
Seniorzy – (2002 i starsi) walki w formule semi-contact, light-contact,
układy formalne dowolne i tradycyjne.

UWAGA!
W FORMULE LIGHT-CONTACT STARUJĄ ZAWODNICY
POSIADAJĄCY MINIMUM 6 CUP.
Konkurencja dodatkowa – poza rankingiem:
Dzieci młodsze (roczniki 2017, 2016) – rekreacyjne konkurencje
sprawnościowe: soft-stick, techniki szybkościowe i techniki specjalne.
Testy siły (rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji) –
dla dzieci i młodzików
Kategorie :
szczegóły w załączniku do komunikatu
Dzieci, kadeci, juniorzy, seniorzy – według regulaminu ZS PUT.
Dzieci młodsze (2017, 2016): podział uzależniony od ilości startujących.
Młodzicy (2011, 2010, 2009) - nowy podział
Konkurencja układów rozgrywana według regulaminu ZS PUT.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych kategorii
wzrostowych, wagowych, wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych
osób.

Regulamin zawodów, obsada sędziowska, ubiory sędziów i zawodników,
kategorie, sprzęt ochronny: zgodnie z przepisami obowiązującymi w
zawodach ZS PUT
Opieka medyczna zawodów:
Zapewnia organizator.
Rejestracja:
Godziny i dni rejestracji poszczególnych grup podane zostaną po
zamknięciu listy zgłoszeń
Plan Zawodów:
Sobota (20.11.2021r.)
Konkurencje dzieci i młodzik.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.
Niedziela (21.11.2021r.)
Konkurencje kadet, junior, senior.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.
Plan zawodów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie
trwania zawodów.
Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie w terminie (oddanie podpisanego oświadczenia),
- opłacenie startowego 120 zł od osoby
- Oddanie Książeczki Adepta
- biały dobok (zawodnicy w innych strojach niż biały dobok nie będą
dopuszczeni do startu)
- podpisane oświadczenia dla każdego zawodnika – obowiązuje wzór
Wyżywienie:
We własnym zakresie. Zostanie zaproponowany catering.

