
 



Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim 

 BYDGOSZCZ CUP 25.04.2020 

 
1. DATA:  25.04.2020 

2. ORGANIZATOR: UKS 10 Bydgoszcz,  

3. GOSPODARZ: Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy                    

4. PROMOTOR: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego  

5. Dyrektor organizacyjny: Grzegorz Jagodziński 

Tel. +48 503 138 617; e-mail: grejor@o2.pl  

 

WAGA i MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31 w  Bydgoszczy ul. Karłowicza 2 

6. System rozegrania zawodów: Elektroniczny system Daedo, zawodnicy 

muszą posiadać elektroniczne stópki i ochraniacze przedramienia, 

goleni, krocza oraz zębów. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Kluby z Polski posiadające licencję PZTO, zawodnicy posiadający ważne badania sportowe  
i stopnie w WT.  Pozostałe kraje - kluby muszą należeć do narodowych Związków WT.  

 

8. KONKURENCJE 27.04.2019 (SOBOTA) : 
 

KYORUGI mężczyźni i kobiety 
 
Młodzik ( 2010-2009) 

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

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

               Kadet  (2008- 2006)     

 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 (2005-2003)  

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

M: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg  

Senior  (2002-)  

K:  -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg 

M:-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg  
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9. Program zawodów: 
 

PIĄTEK  24.04.2020 

Waga-rejestracja  godz. 17.00-20.00 

Losowanie godz. 21.00 

 

SOBOTA 25.04.2020 

Młodzik, Kadet, Junior  

              9.00: Rozpoczęcie zawodów  

13.00 Oficjalne otwarcie zawodów 

13.15  kontynuacja zawodów  

 

10. Nagrody: Medale za miejsca I-III, Puchary za miejsca I-III drużynowo, nagrody rzeczowe. 

 

11. Zakwaterowanie i wyżywienie:  

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia. 

Proponowane miejsca noclegów:  

- Hotel CAMPANILE Bydgoszcz ul. Jagiellońska 59 Tel. +48 52  586 20 00 

bydgoszcz@campanile.com  

-Internat Zespołu Szkół Elektronicznych Bydgoszcz ul. Karłowicza 18   

tel. +48 52 341  57 00.  

Proponowane wyżywienie: Restauracja KAPRYS Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej                                                      

Curie 1. Śniadanie 15zł, kolacja 15zł, obiad 16zł. Zamówienia, mail: 

iwona.bydgoszcz@interia.pl    Tel. +48 509 548 436                                                                                           

           

   Opłaty i zgłoszenia: 

- 80 zł od zawodnika płatne na konto lub podczas rejestracji 

- 30 zł zmiana kategorii wagowej 
 

 konto: 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego 

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 79 NIP:967-06-94-245 

                      Konto: 75 19401076 3080 6078 0000 0000  
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Zgłoszenia zawodników kluby zobowiązane są dokonać drogą 

elektroniczną poprzez elektroniczny system TAEKOPLAN 

http:/www.tpss.eu do dnia 20.04.2020. 

12. Kluby mają obowiązek ubezpieczyć  zawodników. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności 
za nieszczęśliwe  wypadki i konsekwencje wynikające   z   braku   powyższego ubezpieczenia.  
 

 


