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2. INTERNATIONAL WHITE TIGERS CUP 

JAROCIN 2018 
 

 

1. Organizator:  

    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

 

2. Osoby funkcyjne:  
    Sędzia Główny - Agnieszka Scheffler  

    Kierownik Organizacyjny - Józefina Nowaczyk-Wróbel  

    Biuro Zawodów - Grzegorz Jagodziński  

 

3. Kontakt:  
    e-mail: klub@bialetygrysy.pl , tel.: + 48 600270735 

    https://www.facebook.com/whitetigerscup/ 

 

4. Biuro, waga i miejsce zawodów:  
    Hala widowisko - sportowa Jarocin-Sport Sp. z o.o., Jarocin, ul. Sportowa 

 

Zawody odbędą się na trzech matach z zastosowaniem elektronicznych protektorów Daedo.  

 

5. Warunki uczestnictwa:  
    Rocznik od 2001 do 2008 włącznie, zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne badania    

    lekarskie, stopnie zgodne z komunikatem oraz opłacone licencje zawodnicze na 2018 r. 

    Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO.  

    Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodniczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za    

    nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia. 

 

6. Kategorie kyorugi:  
 

Junior 2001-2003 (kategorie olimpijskie) - min 7 kup  

K:  -44k, -49kg, -55kg, -63kg, +63 kg 

M: -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg 

 

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, +59kg  

M: -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65kg  

 

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, +57kg  

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

https://www.facebook.com/whitetigerscup/


 

7. Zgłoszenia:  
    Zgłoszenia zawodników kluby dokonują w terminie do dnia: 22.10.2018 do godziny 23:59     

    poprzez elektroniczny system Taeko Plan www.tpss.nl 

 

8. Plan zawodów:  

    Sobota - 27.10.2018 

    17.00 - 19.30 - rejestracja zawodników i waga 

    20.00   - losowanie 

    Niedziela - 28.10.2018 

    08.00   - rozpoczęcie zawodów 

    13:00   - ceremonia otwarcia zawodów 

 

9. Nagrody:  

      Medale za zajęcie 1-3 miejsca;  

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

      Puchary za zajęcie 1 -5 miejsca w klasyfikacji drużynowej. 

    

10.  Punktacja drużynowa: 

       Punktacja wg systemu taekoplan 

 

11. Opłaty:  

      startowe 50,00 zł dla członków PZTO lub 15,00 euro dla klubów z zagranicy płatne na konto do   

      14.10.2018 r.:  

      Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

      Golina, ul Jarocińska 33 B, 63-200 Jarocin 

      Bank Spółdzielczy w Jarocinie 

      74 8427 0009 0020 1768 2000 0004  

      Tytuł przelewu: White Tigers Cup – opłata startowa + nazwa Klubu  

      Płatność po 14.10.2018 r. lub podczas rejestracji - 80,00 zł lub 20,00 euro. 

 

       Zmiana kategorii wagowej po 22.10.2018 r. - 20,00 zł lub 5,00 euro. 

 

12 Zakwaterowanie i wyżywienie:  

      Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia 
       

      Propozycja dotycząca zakwaterowania i wyżywienia:  

      Hotel Jarota, ul. Sportowa, 63-200 Jarocin http://www.jarocinsport.pl/ 

      tel.  62 747 31 04 w. 5; kom 511 353 378; fax. 62 747 29 74, e-mail: recepcja@hoteljarocin.pl 

      Na hasło „TAEKWONDO” promocyjne ceny ! 

 

http://www.tpss.nl/

