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 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2019 r. 

1. DATA I MIEJSCE: 08 czerwca 2019 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   – Grzegorz Filowiat 

 Kierownik Org. – Dariusz Skiba tel. 791474042   tkdskiba@bornesulinowo.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 2019. Zawodnicy posiadający licencje 

i ważne badania sportowe oraz stopnie zgodnie z regulaminem PZTO. 

Młodzik - rocznik 2008, 2009 (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– dwubój techniczny w 5 kategoriach wagowych 

K/M – poomsae 

K/M – mini-kyorugi 

Zawodnicy dzieleni są 10 kategorii wagowych K/M zgodnie z rzeczywistą wagą.  

- podział na poszczególne kategorie wagowe rozpoczyna się̨ od 2 zawodników 

posiadających środkowy limit wagi, dzieląc zawodników równo na pięć grup w górę̨ i 

w dół (razem 10 grup)  

- sędzia główny ma prawo przesunąć zawodników w grupach, jeżeli różnice wagowe 

zagrażają bezpieczeństwu, 

- w pierwszej kolejności przeprowadza się̨ dwubój techniczny w pięciu kategoriach 

wzrostowych, a następnie poomsae jedynie z podziałem na kategorie chłopców i 

dziewcząt,  

- w następnej kolejności mini-kyorugi. 

Zawodnicy mogą̨ startować maksymalnie w dwóch konkurencjach, w tym 

obowiązkowo w kyorugi (walce).  

 



 

Zasady rozegrania poomsae: 

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  

http://kptkd.pl/panel/ 
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 czerwca 2019 r. do godz. 23.59 

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

Puchary dla trzech pierwszych drużyn  

 

10. PUNKTACJA: K/M dwubój techniczny, poomsae, 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 07.06.2019 r. 

17.00 – 19.00 rejestracja, ważenie zawodników. 

SOBOTA 08.06.2019 r.  

9.00 – 15.00 konkurencje sprawnościowe, poomsae, 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.  

Sędziowie chętni do sędziowania proszę o zgłoszenia na  

e-mail: tkdskiba@bornesulinowo.pl  

      

         Dariusz Skiba 
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