VI LZS CUP
W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
OTWARTE MISTRZOSTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZRZESZENIA LZS
W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
OLECKO 27.11.2021

PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA OLECKA KAROLA SOBCZAKA
1. ORGANIZATOR: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie.
2. GOSPODARZ: LUKS „HIDORI” OLECKO, UKS „GROM” Judziki - Tomasz Miszczak
604649962
3. MIEJSCE ZAWODÓW: MOSiR Olecko, hala Lega, ul. Park 1 .
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: zawodniczki i zawodnicy do 14 lat /roczniki: 2007 i
młodsi/.
5. ZGŁOSZENIA: do dnia 24.11.2020 na adres: tomek.miszczak@wp.pl
UWAGA: TYLKO NA ZAŁĄCZONYCH KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH
6. KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE:
a) TWIO-AP-CHAGI:
b) DUBALDANGSON DOLLYO CHAGI na czas /dollyochagi z przeskoku na packi na
czas – 10s/
Roczniki , 2014 i młodsi oddzielnie dziewczyny i chłopcy
c) Dwubój techniczny: TWIO-AP-CHAGI plus DUBALDANGSON DOLLYO CHAGI:
•

roczniki 2007, 2008,2009 z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz na 3
kategorie wagowe,

•

roczniki 2010 - 2011 oraz 2012 - 2013 z podziałem na dziewczęta i
chłopców oraz na 3 kategorie wagowe,

7. KONKURENCJA KYORUGI:
a) DZIECKO – mini kyorugi /8-9 lat, roczniki 2012,2013/
b) MŁODZIK – kyorugi /10-11 lat, roczniki 2011,2010/
c) KADET – kyorugi /12-14 lat, roczniki 2009,2008, 2007, /

Oddzielnie dziewczyny i chłopcy. Podział na kategorie na podstawie wagi rzeczywistej w
dniu zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian kategorii w zależności od ilości zgłoszeń
8. NAGRODY:
•

Medale i dyplomy za miejsca I-III

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
•

Oplata startowa 40 zł od zawodnika /płatna w dniu zawodów/,

•

Badania lekarskie /dotyczy kyorugi i mini kyorugi/,

•

Zawodników ubezpieczają kluby macierzyste, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa,

•

Zawody kyorugi i mini kyorugi zostaną rozegrane na systemie daedo. Zawodnicy
powinni posiadać stosowne ochraniacze stóp i kaski z szybą

•

Konkurencje sprawnościowe zostaną rozegrane według regulaminu wewnętrznego, a
kyorugi i mini kyorugi według regulaminu PZTO.

•

Zawodnicy i trenerzy na rejestracji muszą posiadać oświadczenie covid.

10. PLAN ZAWODÓW 27.11.2021:
•

GODZINA 8.00-9.30 – przyjazd ekip, ważenie,

•

10.00– otwarcie zawodów ,

•

10.15 - rozpoczęcie rywalizacji

