KOMUNIKAT WSTĘPNY
PUCHARU BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z okazji 20-rocznicy pierwszego seminarium Tang Soo Do
w Pionkach.
NAZWA IMPREZY: Puchar Burmistrza Miasta Pionki z okazji 20-rocznicy
pierwszego seminarium Tang Soo Do w Pionkach.
ORGANIZATORZY: Burmistrz Miasta Pionki, Klub Sportowy Centrum
Tang Soo Do Pionki
TERMIN: 6 marca 2021 roku
MIEJSCE: Miejska Hala Sportowa w Pionkach, ul. Sosnowa 3
OPŁATA STARTOWA: 30 zł, niezależnie od ilości konkurencji
KONKURENCJE:
Dzieci do 2012 – walki soft stick (pałki gąbkowe), walki semi contact –
same ręce, formy tradycyjne
Młodzicy 2011-2009 – walki semi contact, formy tradycyjne, formy z
bronią
Kadeci 2008-2006 – walki semi contact, formy tradycyjne, formy z
bronią
Juniorzy 2003-2005 - walki semi contact, formy tradycyjne, formy z
bronią
Seniorzy od 2002 - walki semi contact, formy tradycyjne, formy z bronią
UWAGI:
1. O dopuszczeniu do sparingów/walk semi contact decyduje trener
klubowy.
2. Podział na kategorie nastąpi po napłynięciu wszystkich zgłoszeń.
Chcemy, aby kategorie walk były max. 6-8 osobowe tak by
rywalizacja była jak najbardziej wyrównana. Jako kryterium podziału
kategorii będzie brany pod uwagę wiek, wzrost i stopień wyszkolenia
3. Planujemy aby rywalizacja w walkach była przeprowadzona w
systemie pucharowym do dwóch porażek. Oznacza to, że zawodnik,

który przegra jedna walkę, ma szansę walczyć dalej, dopóki nie
przegra drugiej walki.
4. W kategoriach od kadeta wzwyż planujemy pojedynki dwurundowe
2x1,5 minuty, co najmniej na etapie eliminacji.
5. W konkursach form tradycyjnych i form z bronią przewidujemy
system pucharowy. Tworzone są drabinki, podobnie jak w walkach,
równocześnie formę wykonuje dwójka zawodników. Sędziowie
wskazują ręką zwycięzcę, który przechodzi do kolejnej rundy.
6. Najlepsi zawodnicy (1 i 2 miejsce) z kategorii walk kadetów,
juniorów i seniorów, oddzielnie kobiety i mężczyźni, stoczą pomiędzy
sobą dodatkowe walki w celu wyłonienia najlepszego – Grand
Championa. Otrzymają oni okazałe puchary.
7. W konkurencjach technicznych: formy i formy z bronią, najlepsi
zawodnicy: kobieta i mężczyzna, zostaną wyłonieni na podstawie
dorobku medalowego. Otrzymają oni okazałe puchary.
8. W przypadku najmłodszych dzieci obok form tradycyjnych i walk soft
stick, proponujemy walki semi contact bez używania technik
nożnych – tylko ręce.
KATEGORIE: Zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi na większości
zawodów tangsoodo zawodnicy zostaną podzieleni według wieku i poziomu
zaawansowania – stopni, oraz ewentualnie warunków fizycznych.
NAGRODY: okolicznościowe medale, dyplomy uczestnictwa, puchary dla
najlepszych zawodników
UBEZPIECZENIE: ubezpieczenie NNW dla zawodników- zapewniają kluby
we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne wypadki podczas turnieju.
OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator
SĘDZIOWIE: Prosimy o zgłaszanie sędziów klubowych, posiadających
przeszkolenie PZKB, ZS PUT lub PFTSD. Prosimy aby każdy z nich posiadał
swoją koszulkę sędziowską. Natomiast trenerzy i starsi zawodnicy,
wykorzystani do sędziowania konkurencji technicznych występują w
strojach tradycyjnych –dobokach.
REGULAMIN ZAWODÓW: ubiory zawodników, kategorie wiekowe
zawodów, sprzęt ochronny, zasady walk - zgodnie z regulaminami i
przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT z modyfikacjami.
Strój trenerów – tradycyjny dobok TSD.

PLAN ZAWODÓW:
Sobota 06.03.2021
8:30 – 9:00 Rejestracja Klubów. Rejestracji klubu dokonuje trener, który
okazuje aktualny formularz zgłoszeniowy uczestników.
9:10 – 9:25 Odprawa sędziów i trenerów. W tym czasie wspólna
rozgrzewka zawodników.
9:30 Rozpoczęcie zawodów. Przewidujemy 3-4 maty.
16:00 Zakończenie zawodów.
ZGŁOSZENIA:
W terminie do 1 marca 2021 włącznie (liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń) – zgłoszenie za pomocą formularza,
zgłoszenie jest wiążące.
Zgoda oraz startowe dostarczone do instruktora do 4 marca 2021.

