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Gdańsk, 5.11.2020 r. 
KOMUNIKAT 

1. Nazwa imprezy: 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

 

2. Organizator: 

Pomorski Okręgowy Związek Taekwon-do ITF i Gdański Klub Taekwon-do  
 
3. Finansujący:  

Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu  
 
4. Termin i miejsce:  

21.11.2020 r., Hala Sportowa Gdańskiego Klubu Wioślarskiego Drakkar ul. Sienna 37 80-605 Gdańsk 
 
5. Program zawodów: 

09.00-11.00 – przyjazd ekip, badania lekarskie, odprawa sędziów i trenerów 

11.00-17.00 – rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały w układach formalnych i technikach specjalnych 
 
6. Warunki uczestnictwa: 

- posiadanie aktualnej licencji zawodniczej Polskiego Związku Taekwon-do 

- posiadanie stopnia minimum 10 kup młodzicy (11-13 lat / rok ur. 2009, 2008, 2007),  

 
7. Regulamin zawodów i konkurencje: 

Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD w następujących konkurencjach: 

 

układy:  

- młodzicy 10-9 kup 

- młodzicy 8-7 kup 

- młodzicy 6-5 kup 

- młodzicy 4-1 kup 

- młodziczki 10-9 

- młodziczki 8-7 

- młodziczki 6-5 

- młodziczki 4-1 

 
techniki specjalne:  

- młodzików  
- młodziczek  

 
8. Sprawy różne: 
Rywalizacja odbywać się będzie w systemie pucharowym.  

Zawodnicy muszą posiadać dobok ITF. O sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Dyrektor 
Zawodów  
 
9. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia na zawody należy uzupełnić w systemie SportData do dnia 16 listopada 2020r.  

W przypadku niedotrzymania przez klub terminu zgłoszenia, system nie uwzględni zawodników w losowaniu.  

 

UWAGA: - Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.  

- W związku z faktem, że zawody zostaną rozegrane w systemie SportData sędziowie muszą posiadać smartfon lub tablet z 

zaktualizowaną aplikacją ANDROID.  

 

W przypadku pytań dotyczących rejestracji w systemie SportData prosimy o kontakt z biurem poprzez e-mail 

info@pztkd.lublin.pl lub telefonicznie (081) 743 01 50  

W przypadku pytań dotyczących zawodów prosimy o kontakt z organizatorami  

mailto:info@pztkd.lublin.pl
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–Marcin Wołosz pod nr. Tel 501 321 175 lub mailem marcinwolosz77@gmail.com 

 

UWAGA!!!: Ze względu na sytuację epidemiologiczną mogą nastąpić zmiany w 

programie zawodów oraz w systemie rozgrywania poszczególnych konkurencji, o czym 

będziemy informować na bieżąco .W związku z faktem, iż na hali sportowej może 

znajdować się określona liczba osób startujących, wpuszczane będą wyłącznie osoby, 

które przy wejściu okażą ważną roczną licencją zawodniczą, sędziowską lub trenerską.  

 

UWAGA WAŻNE ZALECENIA SANITARNE  

Każdy zawodnik stawiający się na weryfikacji musi mieć założoną maseczkę ochronną,  

Oczekujący na weryfikację muszą zachować 2 metrowy odstęp od innych osób 

przebywających w pomieszczeniu.  

Przy weryfikacji może być obecny wyłącznie trener + zawodnik.  

Na hali sportowej obowiązuje noszenie maseczki, (maseczkę zawodnik zdejmuje na czas 

startu). Przy matach mogą stać jedynie wywołane do pojedynku osoby z  

trenerami i osoby wskazane, jako przygotowujące się do kolejnego pojedynku przez 

sędziów głównych maty.  

Pozostałe osoby oczekują na pojedynki we wskazanych strefach.  

Każdy uczestnik zawodów musi wypełnić oświadczenie sanitarne i przekazać je podczas 

weryfikacji komisji sędziowskiej. Pozostałe osoby (trenerzy, sędziowie) przekazują 

oświadczenia sanitarne do trenera klubowego, który przekaże je do biura zawodów  

 

Prosimy wszystkich o stosowanie i przestrzeganie wytycznych dotyczących COVID19  
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