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Puchar Polski P2 Kadetów 
w Taekwondo Olimpijskim 
20-21.03.2021r. Warszawa 
Eliminacje do OOM 2021 

 
 
 
 
 
1. Organizator: Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, biuro@pztaekwondo.pl 

2. Osoby funkcyjne: 

Kierownik organizacyjny: Łukasz Jóźwiak 

Dyrektor zawodów: Artur Chmielarz 

Sędzia główny: do ustalenia 

Biuro zawodów: Konrad Rajda, tel. 507 445 904 

3. Termin i miejsce zawodów: 19-21.03.2021, Hotel Sangate, ul. Komitetu Obrony 
Robotników 32, 02-148 Warszawa 

4. Biuro, waga: Hotel Sangate, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa 

5. Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów 
spełniający następujące warunki: 

• Aktualna licencja klubowa na współzawodnictwo i zawodnicza PZTO na 2021r. 
• Obywatelstwo polskie oraz numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)  
• Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności 

do startu w zawodach taekwondo). 
• Ważna polisa ubezpieczeniowa NNW zawodników.  
• Wymagany regulaminem PZTO co najmniej stopień szkoleniowy: Kadet 2009 – 2007, 

minimum stopień 7 kup, 
• Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującymi z regulaminem World Taekwondo i 

PZTO. 

6. Konkurencje:  

Eliminacje A, B: Kyorugi mężczyźni. 

Eliminacje C, D: Kyorugi kobiety. 
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7. Kategorie wiekowe i wagowe: 

Kadeci (roczniki 2009-2007): 

• Eliminacje A Kadet Mężczyźni: -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg 

• Eliminacje B Kadet Mężczyźni: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg 

• Eliminacje C Kadet Kobiety: -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 

• Eliminacje D Kadet kobiety: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia drogą internetową poprzez system SportZona do dnia 16.03.2021r.  

9. Zasady rozgrywania: 

• Eliminacje będą rozgrywane zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO. 
• Eliminacje A, B, C, D rozegrane będą systemem pucharowym bez repasaży 
• Rozstawienie: 4 pierwsze osoby w każdej kategorii wagowej na podstawie aktualnego 

rankingu Kadet 
• Losowanie odbędzie się w przed dzień zawodów i zostanie opublikowane w Internecie 

około godziny 21:00. Wszelkie uwagi lub korekty należy zgłaszać do biura zawodów do 
godziny 22:00. Po tym czasie korekty nie będą uwzględniane 

• W dniu zawodów rano, odbędzie się losowe doważanie zawodników (Random Weigh-In). 
Lista zawodników do doważania opublikowana będzie o godzinie 6:00 w Internecie. 

• Zawody zostaną rozegrane na systemie Daedo Gen 2. Zawodnicy zobowiązani są do 
posiadania własnych stópek elektronicznych Daedo Gen 2 

• Każda mata wyposażona będzie w system Video Replay. 

10. Nagrody: 

• Medale i dyplomy za miejsca I-III indywidualnie. 
• Puchary za miejsca I-III drużynowo. 
• W związku ze stanem epidemii (aby uniknąć zgromadzeń) nie planowana jest oficjalna 

ceremonia dekoracji medalistów. Zawodnicy będą otrzymywać medale i dyplomy 
bezpośrednio na macie po skończonej walce. Na terenie obiektu będzie wyznaczone 
miejsce, gdzie będzie można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.  

• W związku ze stanem epidemii nie jest przewidziana ceremonia otwarcia i zamknięcia 
zawodów. 

11. Opłaty: 

Opłata startowa: 100 zł od osoby, płatne przelewem na konto PZTO w terminie zgłoszeń: 

86 1160 2202 0000 0000 2764 3189 

Dane do przelewu:  

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

00-634 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/44 

 z dopiskiem „Puchar Polski P2 Kadet + klub + liczba kadetów” 

Płatność po terminie zgłoszeń 130 zł. 

Po zamknięciu zgłoszeń w systemie SportZona opłaty będą pobierane według zgłoszeń, 
również za zawodników nieobecnych na wadze. 

Zmiana kategorii wagowej po terminie zgłoszeń 30zł. 



12. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zawodnicy i trenerzy uczestniczący w 
zawodach zobligowani są do poniższego noclegu po rygorem niedopuszczenia do 
startu: 

Hotel Sangate, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa 

• pokój single - 155zł/doba (ze śniadaniem) 
• pokój twin - 175zł/doba (ze śniadaniem) 
• pokój triple - 245zł/doba (ze śniadaniem) 

Posiłki: 

• obiad - 35zł od osoby za dzień 
• kolacja - 35zł od osoby za dzień 

13. Sędziowie: Sędziowie otrzymują powołania do sędziowania zawodów z biura PZTO. 
Informacje organizacyjne otrzymują powołani sędziowie od gospodarza turnieju. 

14. Inne: 

• Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2021 
• W przypadku zmiany limitów przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu, organizator zastrzega sobie możliwość zmian w dowolnym momencie. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki związane z 

uczestnictwem w zawodach i konsekwencje wynikające z braku obowiązkowego 
ubezpieczenia. 

15. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii: 

• Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 
• Na sali mogą przebywać tylko zawodnicy biorący udział w danej eliminacji 
• 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 regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali sportowej. 
• Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas zawodów 

powinny zakrywać usta i nos 
• Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić maseczki 

ochronne 
• Podczas wagi oraz przebywania w sali rozgrzewkowej wszyscy zawodnicy mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
• Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję 
podejmuje sędzia wagi. 

Wszyscy zawodnicy i trenerzy są zobligowani do dostarczenia do biura zawodów 
wypełnionych i podpisanych formularzy COVID-19, zamieszczonych na ostatniej stronie 
komunikatu (oświadczenia osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez rodzica lub 
opiekuna prawnego). Brak formularza będzie skutkował niedopuszczeniem do startu. 

Za niezastosowanie się do powyższych zasad będą bezwzględnie wyciągane konsekwencje 
wobec klubów. 

PZTO, znając potrzeby Klubów członkowskich na udział we współzawodnictwie sportowym 
podejmuje się w tak trudnej sytuacji próby organizacji w/w turnieju, jednocześnie zastrzegając 
sobie ze względu na wytyczne rządu, możliwość zmiany terminu zawodów lub ich odwołania.  



16. Program godzinowy: 

 

19.03.2021 - Piątek: 
17:00-
20:00 

Rejestracja klubów 

17:30-
20:30  

Waga zawodników (Kadet - mężczyźni: Eliminacje A, Eliminacje B) zgodnie z wytycznymi 
otrzymanymi na rejestracji 

21.00 Losowanie Eliminacja A, Eliminacja B. Publikacja list w Internecie 

20.03.2021 - Sobota: 

06:00 Publikacja list Random Weigh-In (Eliminacje A, B) 

7:00-
7:30 

Random Weigh-In (Eliminacje A, B) 

8:00-
13:30 

Eliminacje A Kadet (mężczyźni): 

  Walki eliminacyjne i finałowe: -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg 

   

13:30-
14:30 

Przerwa techniczna, zamknięcie obiektu, dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń/przerwa 
obiadowa 

    

14:30-
20:30 

Eliminacje B Kadet (mężczyźni): 

  Walki eliminacyjne i finałowe: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg 

17:00-
20:00 

Rejestracja (Kadet – kobiety, Eliminacje C, Eliminacje D 

17:30-
20:30 

Waga zawodników (Kadet – kobiety Eliminacje C, D) zgodnie z wytycznymi otrzymanymi na 
rejestracji 

21.00 Losowanie Eliminacja C, Eliminacja D. Publikacja list w Internecie 

21.03.2021 - Niedziela: 

06:00 Publikacja list Random Weigh-In (Eliminacje C, D) 

7:00-
7:30 

Random Weigh-In (Eliminacje C, D) 

8:00-
13:30 

Eliminacje C Kadetki (kobiety): 

  Walki eliminacyjne i finałowe: -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 

    

13:30-
14:30 

Przerwa techniczna, zamknięcie obiektu, dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń/przerwa 
obiadowa 

    

14:30-
18:30 

Eliminacje D Kadetki (kobiety): 

  Walki eliminacyjne i finałowe: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA KOREKT CZASOWYCH 
POWYŻSZEGO HARMONOGRAMU INFORMUJĄC BEZPOŚREDNIO W TRAKCIE 
ZAWODÓW. 

 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 
(wywiad epidemiologiczny) 

 
W związku ze stanem epidemii – COVID – 19 oświadczam, że w ostatnich 14 

dniach (skreślić niepotrzebną odpowiedź): 
 
1. Przebywałem poza granicami polski.    TAK  

 NIE 
 
 

2. Miałem kontakt z osobami, które wróciły zza zagranicy. TAK  
 NIE 
 
 

3. Miałem kontakt z osobami na kwarantannie.         TAK  
 NIE 
 
 

4. Miałem kontakt z osobami chorymi na COVID-19.  TAK  
 NIE 
 
 

5. Miałem objawy takie jak: gorączka powyżej 37Co, kaszel, TAK  
 NIE 
utratę węchu lub smaku, zapalenie spojówek lub trudności 
z oddychaniem. 
 

6. Czy były przyjmowane leki?     TAK  
 NIE 

Jeżeli tak to jakie: 
 
 
 
Imię i Nazwisko:  
 
PESEL:  
 

Oświadczam, że podane przeze mnie nieprawdziwych danych w zakresie ww. 
wskazanych lub zatajenie danych o moim stanie zdrowia w związku z występowaniem 
korona wirusa w Polsce, może spowodować zagrożenie epidemiologiczne lub 
szerzenie się choroby zakaźnej. Jestem w pełni świadomy/-a odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 paragraf 6 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny.  

Oświadczam, że podanie przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z 
prawdą. 
 
 
        Data i czytelny podpis. 


