
Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44 

tel.: 0 22 840 45 57;  fax. 0 22 382 16 13 
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl 

NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 ww ww ww .. tt kk dd .. oo rr gg .. pp ll   

  

  

 

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2021 r. 

1. DATA I MIEJSCE: 16 października 2021 r. w Bornem Sulinowie 

2. ORGANIZATOR: Zachodniopomorski Okręgowy Związek Taekwondo 

Olimpijskiego 

3. GOSPODARZE: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo,  

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.  

4. OSOBY FUNKCYJNE: 

 Sędzia Główny   – Paweł Parkot 

 Kierownik Org. – Dariusz Skiba tel. 791474042   tkdborne@wp.pl 

 Kierownik Biura   – Grzegorz Jagodziński 

5. BIURO i MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowo-Widowiskowa CKiR  

Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Kluby posiadające licencję PZTO na rok 2021. Zawodnicy posiadający licencję 

i ważne badania lekarskie oraz stopnie zgodnie z regulaminem PZTO. 

Młodzik - rocznik 2010, 2011 (10-11 lat) – stopień minimum 8 kup 

Uwaga!: wszystkie formalności dotyczące rejestracji stopni i licencji można 

uzupełniać tylko do dnia zgodnego z terminem zgłoszeń na zawody. 

7. KONKURENCJE: 

K/M kyorugi, dwubój techniczny, poomse-uwaga zawodnik może wziąć udział w 2 

konkurencjach(obowiązkowo w kyorugi) zawody rozgrywane będą w systemie       

dae-do. 

Zasady rozegrania poomse: 

I runda – zawodnik wykonuje wybrany przez siebie układ od pierwszego do 

obowiązującego na posiadany stopień 

II runda – układ dowolny (może być taki sam jak w pierwszej rundzie) 

8. ZGŁOSZENIA: 

o Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą elektroniczną  w systemie 

SPORTZONA w terminie do 10.10.2021 

9. NAGRODY: Dyplomy i medale za zajęcie miejsca 1–3. 

Puchary dla trzech pierwszych drużyn  

 

 

 



10. PUNKTACJA: K/M dwubój techniczny, poomse, kyorugi 

 

 

 

 

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 Ośrodki Wypoczynkowe i Pensjonaty w Bornem Sulinowie. 

W sprawie rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia prosimy kontaktować się z 

Panem Janem Chmielowskim, e-mail:borne@sulinowo.pl, tel. 606 271 886  

lub 94 37 333 90. 

 

 

12. PROGRAM ZAWODÓW:  

PIĄTEK 15.10.2021 r. 

17.00 – 19.00 rejestracja, ważenie zawodników. 

SOBOTA 16.10.2021 r.  

9.00 – 15.00 konkurencje sprawnościowe, poomse, walki eliminacyjne  

15.00 – 17.00 półfinały i finały, dekoracje zwycięzców 

13. INNE: 

Zmiany w zgłoszeniu nie będą uwzględnione. Kluby mają obowiązek ubezpieczyć 

zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i 

konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.  

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii: • Zawody 

odbywają się bez udziału publiczności.  • 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, (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. 

      

         Dariusz Skiba 
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