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Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Taekwondo Olimpijskim WT 

04-05.10.2019r. Toruń 
1. ORGANIZATORZY: 
Klub Sportowy Centuria trener@centuria-tkd.pl  
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, biuro@pztaekwondo.pl 
2. OSOBY FUNKCYJNE: 
Kierownik organizacyjny: Dorota Sadowska tel. 690927994  
Dyrektor zawodów z PZTO: Wojciech Kowalski tel. 604 545 016 
Sędzia główny: do ustalenia  
Biuro zawodów: Konrad Rajda, tel. 507 445 904, 
3. PATRONAT HONOROWY: 
Prezydent Miasta Toruń– Michał Zaleski 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  - Piotr Całbecki 
Impreza organizowana przy wsparciu Gminy Miasta Toruń oraz Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
4. PATRONAT MEDIALNY: 
TV Toruń 
5. MIEJSCE WAŻENIA ZAWODNIKÓW: 
Arena Toruń – boczna hala ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń 
6. MIEJSCE ZAWODÓW: 
Arena Toruń – boczna hala ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów spełniający 
następujące warunki: 
- Aktualna licencja klubowa na współzawodnictwo i zawodnicza PZTO na 2019r. 
-  Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie 
o zdolności do startu w zawodach taekwondo). 
- Wiek zawodników: 16 lat i starsi. 
- Ważna polisa ubezpieczeniowa NNW zawodników. 
-  Wymagany regulaminem PZTO  stopień szkoleniowy. 
-  Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującymi z regulaminem World 
Taekwondo i PZTO. 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO. 
8. KONKURENCJE: 
Kyorugi mężczyźni i kobiety. 
9. KATEGORIE WAGOWE: 
K: -46,-49,-53,-57,-62,-67,-73,+73 
M: -54,-58,-63,-68,-74,-80,-87,+87 
Konkurencje rozegrane zostaną w elektronicznym systemie Daedo Gen.2 
10. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową na stronie: 
https://tpss.eu/ 
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w terminie do dnia 26.09.2019 . Kierownik drużyny zobowiązany jest przedstawić 
oryginał zgłoszenia (podpisany przez przedstawiciela klubu) wraz z potwierdzeniem 
opłaty startowej w biurze zawodów podczas rejestracji. 
11. OPŁATY STARTOWE: 
80zł od zawodnika – wpłaty do dnia zgodnego z terminami zgłoszeń zawodników 
(płatność przelewem na konto PZTO: 86 1160 2202 0000 0000 2764 3189). 
Opłaty wniesione po terminie – 110zł 
Zmiana kategorii po dniu zgłoszeń – 30zł 
Po zamknięciu zgłoszeń opłaty będą pobierane według zgłoszeń, również za 
zawodników nieobecnych na wadze. 
12. NAGRODY: 
-  dyplomy  za miejsca 1-3, dyplomy za uczestnictwo.  
-  medale za miejsca 1-3 
-  puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów. 
-  puchary w klasyfikacji drużynowej. 
13. ZAKWATEROWANIE: 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. 
Hotel Uniwersytecki -  Szosa Chełmińska 83A  https://www.umk.pl/uslugi/hotel/ 
Hotel Refleks  - Wojska Polskiego 24  www.hotelrefleks.pl  
Dom Turysty PTTK w Toruniu – Legionów 24  https://www.dtpttk.pl/ 
Hotel Kopernik – Wola Zamkowa 16 https://amwhotele.pl  
Sędziowie w sprawach miejsca zakwaterowania powinni kontaktować się 
niezwłocznie  z  Dorotą Sadowską . 
14. PROGRAM ZAWODÓW: 
4 października  2019r. (piątek) 
17:00 – 19:00 rejestracja, waga 
20.30 – losowanie walk  
5 października 2019r. (sobota) 
8.00 – start zawodów  
12.00 – oficjalne otwarcie zawodów 
12.15 – 13:15 przerwa obiadowa 
13:15 – wznowienie zawodów 
17.30 – dekoracje, zakończenie zawodów 
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w harmonogramie zawodów. 
15. INNE: 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki związane 
z uczestnictwem w zawodach i konsekwencje wynikające z braku powyższego 
ubezpieczenia. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnych stópek 
elektronicznych Daedo Gen. 2 

UWAGA: 
Przypominamy o konieczności przeprowadzenia wagi kontrolnej na 60 minut 

przed rozpoczęciem zawodów.  
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