III Olecko Hidori Cup
5-7.04.2018
Zawody z cyklu Pucharu Polski P1
w Taekwondo Olimpijskim
Patronat honorowy Burmistrza Olecka
„Turniej kwalifikacyjny do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019”
1. Organizator:
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
2. Gospodarz:
LUKS „HIDORI” Olecko
3. Osoby funkcyjne:
Dyrektor zawodów- Wojciech Kowalski
Sędzia Główny – Katarzyna Aleszczyk
Dyrektor Organizacyjny - Dorota Miszczak
Biuro - Konrad Rajda
4. Kontakt:
e-mail: biuro.hidori@wp.pl , tel: +48 604 64 99 62, + 48 606 65 72 67
5. Biuro, waga i miejsce zawodów:
MOSiR Olecko - Hala Lega, Park 1, 19-400 Olecko
6. Warunki uczestnictwa:
Rocznik od 2002 do 2009 włącznie, zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne
badania lekarskie oraz opłacone licencje zawodnicze na 2019 r..
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO oraz z
zasadami przyznawania i przeprowadzania zawodów rankingowych PZTO P1 i P2
w 2019 r.
7. Kategorie kyorugi:
 Junior 2002-2004 - min 7 kup
K: -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg,-68kg, +68kg
M: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg,-78kg, +78kg
 Kadet 2005-2007 - min 7 kup
zawody rozgrywane są tylko w krajowej obsadzie (kwalifikacja do OOM):
K: - 29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59kg
- 33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65kg

M:

 Młodzik 2008-2009 ( kask z szybką obowiązkowy) - min 8 kup
K: - 27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57kg
M: - 27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57kg
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia drogą internetową poprzez system TAEKO-PLAN http://www.tpss.eu do
dnia 20.03.2018
9. Plan zawodów:
05.04.2019
16.30-19.30 waga i rejestracja zawodników w kategorii kadet
20.00 losowanie kategorii
06.04.2019 (kadet)
8.30 rozpoczęcie zawodów, walki eliminacyjne kategorie kadet
13.30 przerwa obiadowa
14.00 oficjalne otwarcie zawodów
14.30 wznowienie walk
16.00-17.00 waga i rejestracja zawodników startujących w niedzielę (młodzik, junior)
19.00-19.30 dekoracje, zakończenie zawodów
07.04.2019 (młodzik, junior)
8.30 rozpoczęcie rywalizacji młodzików i juniorów
15.00-15.30 dekoracje, zakończenie zawodów
10. Nagrody: Medale za miejsca I-III,
11. Opłaty:









80zł dla członków PZTO, płatne na konto: 70 93390006 0000 0006 86930002
20 euro dla klubów z zagranicy, płatne na konto:
Kod SWIFT: POLU PL PR 70 9339 0006 0000 0006 8693 0002
Dane do przelewu: LUKS Hidori Olecko, 19-400 Olecko, Os. Siejnik I 14
z dopiskiem: Olecko Hidori Cup 2019 / nazwa klubu.
Opłaty przyjmowane są tylko od klubów. Opłat indywidualnych dokonywać nie
można.
Startowe płatne do 20.03.2019, opłata po terminie 100 zł/ zawodnik, opłaty
dokonywane po terminie, muszą być udokumentowane dowodem wpłaty okazanym
w dniu zawodów.
„Po zamknięciu systemu zgłoszeń TAEKO-PLAN opłaty będą pobierane według
zgłoszeń, również za zawodników nieobecnych na wadze”
Zmiana kategorii wagowej - 30 zł lub 10 euro.

12. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Propozycje:
OSW Skarpa Zbigniew Januszczyk
19-400 Olecko, ul. Sembrzyckiego 20
Tel./faks +48 87 520 18 50, kom. +48 600 483 851
Hotel Olecko
Łukasz Zieliński
Tel. +48 501 045 759
METAMORFOZA
Małgorzata Niewiarowska
Plac Zamkowy 7, 19-400 Olecko
Tel. +48 601 81 11 14

13. Catering:
Restauracja Horyzont
Sebastian Jędzrzejczak
19-400 Olecko, Słowackiego
40 Tel. +48 510 702 654
e-mail: sjedrzejczak@wp.eu
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
14. Sędziowie:
Sędziowie zgłaszają swoje kandydatury do sędziowania w zawodach na adres:
biuro.hidori@wp.pl
15. Inne: Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników, organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Zawody
rozegrane zostaną na elektronicznym systemie Dae Do, zawodnicy muszą posiadać
elektroniczne ochraniacze stóp.

