TURNIEJ DLA DZIECI, MŁODZIKÓW, KADETÓW I MASTERS

I KOLEJKA LIGI TAEKWONDO
XVII WESOŁEK 2017
w Kórniku
o Puchar Burmistrza Kórnika

KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE - POOMSAE - KYORUGI DZIECI, MŁODZIK, KADET
MASTERS +35 lat - HOGO ELEKTRONICZNE DaeDo - NOWATORSKIE MASZYNY

1 kwietnia 2017
KÓRNIK - KCRiS OAZA
w w w. t a e k wo n d o - we s o l e k . p l

I KOLEJKA LIGI TAEKWONDO
XVII WESOŁEK 2017 w Kórniku
o Puchar Burmistrza Kórnika
1 KWIETNIA 2017 r.- KÓRNIK
1. ORGANIZATORZY: UKS Oaza Kórnik
2. MIEJSCE ZAWODÓW: OAZA Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
3. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegu i wyżywienia.
Na miejscu będzie możliwość zamówienia posiłków.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: zawodnicy i zawodniczki do 14 lat (roczniki: 2003 i młodsi)
i masters +35 lat - roczniki 1982 i starsi (tylko konkurencje poomsae i kyorugi)
5. Zgłoszenie wstępne do 25 marca 2017 roku z podaniem klubu i przybliżonej ilości uczestników.
Zgłoszenie ostateczne do 31 marca 2017 wyłącznie poprzez system elektronicznej bazy. Jeśli
rejestrujesz się po raz pierwszy w turnieju wyślij pod adres e-mail: ponio@o2.pl pełne dane klubu. Po
weryfikacji otrzymasz login i hasło dostępu do strony ligi http://www.taekwondo-wesolek.pl/ zakładka
rejestracja
6. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA:
a) POOMSAE indywidualne, konkurencja łączona, chłopcy i dziewczęta razem:
Podział na stopnie: 8-6 kup, 5-3 kup, 1-2 kup i stopnie pum.
b) TWIO-AP-CHAGI. Osobno dziewczęta i chłopcy.
Podział w kategorii wiekowej: do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat.
Podział w kategorii stopni: 9-5 kup, 4-1 kup i stopnie pum.
c) DUBALDANGSEONG DOLLYO-CHAGI MOMTONG na czas (wielokrotne kopnięcia dollyo-chagi na
packi w czasie 10 sekund), osobno dziewczęta i chłopcy.
Podział w kategorii wiekowej: do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat.
Podział w kategorii stopni: 9-5 kup, 4-1 kup i stopnie pum.
7. KONKURENCJA KYORUGI:
a) DZIECKO (mini kyorugi) - rocznik 2009 - 2008 (8 - 9 lat)
b) MŁODZIK (mini kyorugi) - rocznik 2007 - 2006 (10-11 lat)
c) KADET A - rocznik 2005 - 2004 (12-13 lat)
d) KADET B - rocznik 2003 (14 lat)

podział według rzeczywistej wagi
w dniu zawodów

8. UWAGA ! KONKURENCJA KYORUGI MASTERS:
Kategorie wiekowe: a) Masters A 35 – 40 lat
b) Masters B 41 – 45 lat
c) Masters C 46 +
W kategoriach MASTERS rywalizujemy w konkurencjach Poomsae i Kyorugi. W zależności od ilości
zgłoszonych przewiduje się podział według rzeczywistej wagi i pasów.
9. REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Opłata startowa za zawodnika płatna gotówką w dniu zawodów. Konkurencje sprawnościowe - 40 zł,
konkurencja kyorugi - 40 zł, start w obu konkurencjach 70 zł,
- Za zgłoszenie po terminie 31-03-2017 lub zmiany pobiera się opłatę dodatkową 10 zł od zawodnika,
- Zawodnik musi posiadać legitymację szkolną i okazywać na żądanie organizatora,
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9. REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA c.d.:
- DZIECI, MŁODZICY, KADECI, obowiązuje wpis w książeczce zdrowia sportowca (dot. konkurencji walki
sportowej).
- Zawodników biorących udział w zawodach ubezpieczają macierzyste kluby. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich następstw !
- Przepisy poomse i kyorugi wg wymagań ETU, konkurencje sprawnościowe według wewnętrznego
regulaminu,
- Zawody w konkurencjach kyorugi rozgrywane będą na elektronicznym systemie Daedo.
- Wszelkie protesty i zażalenia zgłasza kierownik ekipy za opłatą 100 złotych do sędziego głównego
zawodów,
- UWAGA, można przywieźć własnych sędziów (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z p. Piotrem
Wesołkiem),
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych kategorii w zależności od liczby zgłoszeń.
10. PUNKTACJA:
1 miejsce - 6 pkt / 2 miejsce - 4 pkt / 3 miejsce - 3 pkt / 4 miejsce - 2 pkt / 5 miejsce - 1 pkt
- 1 punkt dla każdego klubu za każdego zawodnika startującego w zawodach,
11. NAGRODY:
Puchary 1 - 2 - 3 za miejsca w klasyfikacji drużynowej, medale za miejsca 1, 2, 3. Każdy z uczestników
otrzymuje dyplom oraz upominki od organizatorów.
Od 2017 roku - w finale turnieju przewiduje się nagrody finansowe dla najwszechstronniejszych zawodników kat wiekowych: kadet, młodzik, dziecko 8-9 lat.
12. PROGRAM TURNIEJU W KÓRNIKU:
8:30 - 9:30 Rejestracja zawodników
10:00 Rozpoczęcie turnieju sprawnościowego
14:30 Dekoracja konkurencji sprawnościowej
15:30 Rozpoczęcie turnieju kyorugi
13. PROGRAM LIGI TAEKWONDO w 2017 r.:
I kolejka
01.04.2017
- Kórnik
II kolejka
20.05.2017
- Pleszew
III kolejka
- do ustalenia
listopad 2017
IV kolejka Finał grudzień 2017 - Śrem
14. ADRESY KONTAKTOWE:
- Agencja Szkoleniowo-Turystyczna Wesołek, Piotr Wesołek, 63-100 Śrem, Zbrudzewo, ul. Granatowa 20
kom.: 602 185 526; e-mail: rapidsrem@poczta.onet.pl
- Biuro zawodów: Michał Poniewierski, kom.: 504 178 218, e-mail: ponio@o2.pl
15. Gospodarze proszą o przyjęcie zasady 1 trener i 1 opiekun na 10 zawodników. Wszyscy uczestnicy
poruszający się na sali gimnastycznej posiadać będą identyfikatory i muszą mieć ubiór sportowy, dres
i obuwie sportowe.
Wszelkie informacje o turnieju na stronie www.taekwondo-wesolek.pl

LIGA TAEKWONDO XVII WESOŁEK 2017

02

