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Komunikat Organizacyjny 
1. DATA I MIEJSCE: 02-03.10.2020 r., Jarocin 
2. GOSPODARZ: MUKS Białe Tygrysy Jarocin 

3. ORGANIZATOR: Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, 

biuro@pztaekwondo.pl MUKS Białe Tygrysy Jarocin, klub@bialetygrysy.pl 

 
4. OSOBY FUNKCYJNE: 

• Sędzia Główny – Krzysztof Łabudka  

• Dyrektor Zawodów – Wojciech Kowalski 

• Kierownik Biura – Konrad Rajda 

• Koordynator Zawodów – Józefina Nowaczyk-Wróbel 

 

5. BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Hala Sportowa Jarocin Sport ul. Sportowa 6, Jarocin 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZTaekwondo Olimpijskie i: 

• mieć aktualną licencję PZTaekwondo Olimpijskiego na rok 2020, 

• legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport 

lub legitymacja szkolna), 

• mieć numer PESEL, 

• posiadać dokument z aktualnym orzeczeniem o zdolności do uprawiania 

sportu, (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do 

startu w zawodach taekwondo) 

mailto:biuro@pztaekwondo.pl
mailto:klub@bialetygrysy.pl


• posiadać stopień szkoleniowy minimum 4 kup 

• Wiek zawodników: 16 lat i starsi. 

•  Ważna polisa ubezpieczeniowa NNW zawodników.  

•  Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującymi z regulaminem World 

Taekwondo i PZTO. 

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regulaminami stosowanymi w 

PZTO 

 

 

  7. KATEGORIE WAGOWE 
K: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 

M: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

 

 

8. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia zawodników kluby dokonują poprzez platformę SportZona 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2020 r. 

Kierownik drużyny zobowiązany jest przedstawić oryginał zgłoszenia (podpisany 

przez przedstawiciela klubu) wraz z potwierdzeniem opłaty startowej w biurze 

zawodów podczas rejestracji.  

 

 

9. NAGRODY: 
Medale dla zawodników za zajęte miejsca 1 – 3. Puchary dla trzech pierwszych 

klubów.  

 

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
W tym roku, wyjątkowo ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19, 

organizator nie pośredniczy w rezerwacji.  

 

11.  ORGANIZACJA ZAWODÓW 

• Zawody zostaną rozegrane w systemie Daedo 2 generacji na 2 matach 

 

12.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii: 

• Zawody odbywają się bez udziału publiczności i osób trzecich; 

• Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników oraz 

środki do dezynfekcji obiektu i sprzętu sportowego; 

• Po każdej walce będą dezynfekowane ochraniacze klatki piersiowej (hogo)       

i kaski; 

• Program przewiduje godzinowy podział na kategorie wagowe ze względu na  

regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali sportowej; 

• Osoby niebędące zawodnikami, zawodnicy nie walczący w danym przedziale 

czasowym nie mogą przebywać na terenie obiektu podczas zawodów; 



• Osoby funkcyjne, organizatorzy, sędziowie, zawodnicy oraz trenerzy mogą 

wejść na salę tylko po okazaniu ID; 

• Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne oraz sędziowie zobowiązani 

będą nosić  maseczki ochronne lub przyłbice; 

• Podczas wagi oraz uroczystości otwarcia zawodów zawodnicy będący na sali 

mają obowiązek zakrywania ust i nosa; 

• Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji 

(katar, kaszel itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję 

podejmuje sędzia wagi. 

 

7. OPŁATY STARTOWE 

100zł od zawodnika – wpłaty do dnia zgodnego z terminami zgłoszeń 

zawodników (płatność przelewem na konto PZTO: 86 1160 2202 0000 0000 

2764 3189). Opłaty wniesione po terminie – 130zł. Zmiana kategorii po dniu 

zgłoszeń – 30zł. Po zamknięciu zgłoszeń opłaty będą pobierane według 

zgłoszeń, również za zawodników nieobecnych na wadze. 

 

13. INNE 

• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające          

z braku powyższego ubezpieczenia 

• Maksymalny limity startujących: 

- 150 zawodników i zawodniczek 

W przypadku przekroczenia limitu w którejkolwiek grup płci, o 

zakwalifikowaniu do udziału w zawodach zdecyduje PZTO na podstawie 

Rankingu Senior PZTO 2019 r. oraz w dalszej kolejności na podstawie 

wyników sportowych w latach ubiegłych. Zawodnicy zobowiązani są do 

posiadania własnych stópek elektronicznych Daedo Gen. 2 

 

Program Zawodów 
02.10.2020 (piątek) 
20.00 – 21.00 rejestracja, weryfikacja, ważenie kobiety i mężczyźni (2 wagi) 
 
03.10.2020 (sobota) 
7.30 – 8.30 waga zawodników i rejestracja (1 h) 
 
8.30 – 9.30 losowanie 
 
10.00 – 12.00 rozpoczęcie zawodów/walki eliminacyjne, półfinałowe i finał 
kobiet 
 kat. -46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg 
 
12.00 – 12.30 przerwa/dekoracja (30 min) 
 
12.45 – 14.45 walki eliminacyjne, półfinałowe i finał kobiet 
 kat. -62 kg, -67 kg, -73 kg, +73 
 
15.00 – 16.00 otwarcie zawodów/przerwa obiadowa/dekoracja (1h) 



 
16.15 – 18.15 walki eliminacyjne, półfinałowe i finał mężczyzn 
kat. -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg 
 
18.15 - 18.45 przerwa/dekoracja (30 min) 
 
19.00 - 21.00 walki eliminacyjne, półfinałowe i finał mężczyzn  
kat. -74 kg, -80 kg, -87 kg, +87 kg  
 
21.15 dekoracja  
 
21.30 zakończenie zawodów  
 
UWAGA: Godziny rozpoczęcia w poszczególnych kategoriach wagowych mogą 
ulec zmianie o których poinformuje organizator i sędzia główny zawodów!  
 
 
 

 


