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1. INTERNATIONAL GIRLS & WOMEN CUP 

JAROCIN 2016 

 
 

1. DATA I MIEJSCE:  17.12.2016 r., Jarocin 

2. ORGANIZATOR:  MUKS Białe Tygrysy Jarocin  

3. DYREKTOR ORGANIZACYJNY: Fryderyk Wróbel  

4. KONTAKT: +48606823330, +48600270735, e-mail: girlswomencup@wp.pl 

https://www.facebook.com/events/1548111961871172/ 

5. BIURO, WAGA, MIEJSCE ZAWODÓW:  

Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Jarocin, ul. Franciszkańska 2 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

W zawodach mogą wystartować wyłącznie KOBIETY z roczników 2000 - 2007, posiadające 

ważne badania sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stopnie zgodne               

z komunikatem. Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodniczki. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku 

powyższego ubezpieczenia. 

 

7. Zawody zostaną rozegrane na elektronicznym systemie liczenia punktów Dae-do.         

W kategorii młodzik kaski z pleksą. Zawodniczki muszą posiadać elektroniczne 

ochraniacze stóp.  

 

8. KONKURENCJA KYORUGI: 

Młodzik (2006 - 2007, min. stopień – 8 kup): 

 -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg 

 Kadet (2003 – 2005, min. stopień – 7 kup): 

  -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg 

 Junior (2000 - 2002, min. stopień – 6 kup) 

 -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg 

 

9.  ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawodników kluby dokonują w terminie do dnia: 12.12.2016 do godziny 23:59 

poprzez elektroniczny system Taeko Plan www.tpss.nl  

mailto:girlswomencup@wp.pl
https://www.facebook.com/events/1548111961871172/
http://www.tpss.nl/


10.  OPŁATY:  startowe 50,00 zł od zawodniczki do 30.11.2016 r. na konto:  

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

Golina, ul Jarocińska 33 B, 63-200 Jarocin 

Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 58 8427 0009 0020 1768 2000 0001  

Tytuł przelewu: Girls & Womens Cup – opłata startowa + nazwa Klubu  

Płatność po 30.11.2016 r. lub podczas rejestracji - 70,00 zł. 

PROMOCJA: Każda dziesiąta zawodniczka z danego Klubu – opłata startowa 

0,00 zł !!! 

 

11. NAGRODY: 

 Medale odlewane za zajecie 1-3 miejsca;  

 Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek w kat. młodzik, kadet, junior; 

 Puchary za zajęcie 1 -5 miejsca w klasyfikacji drużynowej; 

 Pakiet startowy dla każdego uczestnika.  

  

12.  PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 

 Punktacja wg systemu taekoplan 

                     

13. PROGRAM ZAWODÓW: 

16.12.2016 

18.00 - 20.00 - rejestracja zawodników i waga 

 17.12.2016 

 06.30 - 08.30 - rejestracja zawodników i waga  

 09.15  - odprawa techniczna 

09.30   - rozpoczęcie zawodów 

 

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Zakwaterowanie sędziów i obsługi technicznej 

Do ustalenia 

 

     Ekipy:  

     W sprawie rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia prosimy kontaktować się z Fryderykiem    

     Wróbel, e-mail: girlswomencup@wp.pl, tel. +48606 823 330 

     Istnieje możliwość zamówienia (do dnia 13 grudnia br.) dwudaniowych obiadów (cena 16,99 zł,    

     dowóz bezpośrednio na halę) 

     Propozycję miejsc noclegowych i wyżywienia można również znaleźć pod adresem:        

     http://turystyka.jarocin.pl/index.php?site=info&topic=noclegi 
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