Pozvánka na 1. kolo Ligy SATKD Poomsae a Para Poomsae
Pozvývame Vás na 1. kolo Ligy SATKD v disciplíne Poomsae, ktoré sa uskutoční 24. marca 2018 v
Hnúšti.

Predpokladaný časový harmonogram:
Sobota 24.3.2018
8,00 - 9,00
Registrácia
9,30 - 16,00
Turnaj, vyhlásenie výsledkov

Ing. Pavel Ižarik
Prezident
Slovenská asociácia taekwondo WTF

Junácka 6, 83280 Bratislava, 0902901640, satkd.wtf@gmail.com

1.kolo Ligy SATKD WTF - Poomsae a Para Poomsae
Organizátor:

Slovenská asociácia taekwondo WTF

Usporiadateľ:

Taekwondo klub Hnúšťa

Miesto:

Mestká športová hala Hnúšťa, Športová 930

Dátum:

Sobota 24. marca 2018

Prihlasovanie:

http://www.tpss.nl
Online prihlasovanie
Deadline - streda 21. 3. 2018 do 23,59 hod. !!!

Štartovné:

Jednotlivci: 12,- Eur / osobu
Dvojice:
6,- Eur / osobu
Trojice:
4,- Eur / osobu

Kategórie a disciplíny:
Súťaží sa v kategóriách jednotlivci, páry a trojice.
Kategórie:
Podľa technického stupňa:

I: do 5. Kup-u
II: od 4. Kup-u do 1. Kup-u
III: od 1.Danu vyššie
Kategórie podľa veku (jednotlivci):

DeM (chlapci/dievčatá)

2010 a mladší

Žiaci (chlapci/dievčatá)

2007-2009

KadeM (chlapci/dievčatá)

2004-2006

Juniori (chlapci/dievčatá)

2001-2003

Seniori A (muži/ženy)

1988-2000

Seniori B (muži/ženy)

1978-1987

Seniori C (muži/ženy)

1977 a starší

Páry:
Páry môžu byť vytvorené nasledovne: MM, ŽŽ, MŽ
Seniori len jedna kategória - r. 2000 a starší. Ostatné vekové kategórie tak ako u jednotlivcov.
Trojice:
Trojice môžu byť vytvorené nasledovne: MMM, ŽŽŽ
Seniori len jedna kategória - r. 2000 a starší. Ostatné vekové kategórie tak ako u jednotlivcov.
Para Poomsae: Kategória P20 (r. 2000 a starší)

Pravidlá (jednotlivci, páry, synchro):
Kategórie I (do 5.kupu) a II (4. - 1. kup)
Súťažiaci si môžu vybrať poomsae vo vyraďovacích aj v ďalších kolách podľa technického stupňa
(max. 4 dole a 2 hore). Športovci cvičia jedno poomsae vo vyraďovacích aj finálových kolách.
Kategórie III (1.Dan a vyššie)
Súťažiaci si môžu vybrať poomsae vo vyraďovacích aj v ďalších kolách podľa technického stupňa
(max. 4 dole a 2 hore).
Vo vyraďovacích kolách športovci cvičia jedno poomsae a vo finálovom kole cvičia dve poomsae.
Poradie určuje súčet hodnotení oboch poomsae.

Súťažné pravidlá:
- Pravidlá SATKD a WTF
- Pretekári (SVK) musia byť členmi klubu a SATKD
- Pretekári musia mať lekársku prehliadku potvrdenú v asociačnom preukaze nie staršiu ako 1 rok od
dátumu preteku
Pretekár si zabezpečí samostatné poistenie. Organizátor neručí za vzniknuté škody na osobnom
majetku účastníka preteku ako aj ujme na zdraví. Deti do 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov.
Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v organizácii súťaže.

