IV Wielkopolska CUP 2018
Otwarte Mistrzostwa Wlkp.
w Taekwondo Olimpijskim
Data:

08-09. 06.2018

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”

Promotor:

Wielkopolski Związek Taekwondo Olimpijskiego

Osoby funkcyjne:

Sędzia główny: do ustalenia
Dyrektor organizacyjny: Tomasz Nowak (507 827 888)
Dyrektor zawodów: do ustalenia
Biuro zawodów : Grzegorz Jagodziński

Waga i miejsce zawodów: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
Warunki uczestnictwa: Kluby z Polski posiadające licencję , zawodnicy posiadający ważne
badania sportowe, licencje oraz stopnie zgodnie
z regulaminem
Konkurencje:
KYORUGI mężczyzn i kobiet
Mini Kyorugi dzieci 8-9 lat (rocznik 2009-2010)
K/M: -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg, +34kg
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii

Młodzik 2007-2008 (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, -57 kg
M:-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -57 kg

Kadet 2004-2006 min 7 kup
K: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
M: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg,- 61 kg, -65 kg, +65 kg
Junior 2001 – 2003 min 7 kup tylko kategorie olimpijskie
k: -44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +63 kg
M: -48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +73 kg
System rozgrywania zawodów: Daedo
Program zawodów:
Piątek 08.06.2018
17.00-20.00 Waga-rejestracja
21.00 Losowanie
Sobota 09.06.2018
8.45 Odprawa techniczna
9.00 Rozpoczęcie zawodów
14.00 Oficjalne otwarcie zawodów
14.30 Kontynuacja zawodów
Nagrody:

Medale za miejsca I-III, Puchary za miejsca I-III drużynowo

Punktacja drużynowa:
1miejsce -5pkt, 2-miejsce-3pkt, 3 miejsce-1pkt
Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator zapewnia miejsca w dwóch hotelach o zbliżonym
standardzie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
potwierdzenia rezerwacji. Szczegółowe informacje w oddzielnym druku.
Opłaty:

startowe 60zł od zawodnika do 04.06.2018 na konto:
Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"
ul. Śremska
22 62-035
Kórnik
PKO SA 12 1240 1763 1111 0010 6971 1128

Tytuł przelewu: Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski – opłata startowa + nazwa
Klubu
Płatnoś
po 04.06.2018 lub podczas rejestracji 70 zł.
Zgłoszenia:

Kluby zobowiązane są dokona zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez
stronę internetową www.tpss.eu do dnia 05.06.2018 (limit – 300
osób)

Uwaga:

Kluby mają obowiązek ubezpieczy zawodników. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z
braku powyższego ubezpieczenia.

Sędziowie : Sędziowie zgłaszaj swoje kandydatury do sędziowania w zawodach na adres :
tkdkornik@tkdkornik.pl lub tel 507 827 888

