
KOMUNIKAT	  

VII	  Otwarte	  Mistrzostwa	  Pomorza	  w	  Taekwondo	  Olimpijskim	  

Pomerania	  Open	  VII	  

1.	  DATA	  I	  MIEJSCE	  

●	  sobota	  05.04.2014	  	  Świnoujście	  

2.	  KONTAKT	  

●	  e-‐mail:	  pomorze@uznam.net.pl	  
●	  tel:	  +48	  601	  54	  16	  50	  

3.	  BIURO,	  WAGA	  i	  MIEJSCE	  ZAWODÓW	  

●	  72-‐600	  Świnoujście	  ul.	  Witosa	  12	  

Hala	  Sportowa	  Zespołu	  Szkół	  Ogólnokształcących	  

Zawody	  odbędą	  się	  na	  trzech	  matach	  z	  zastosowaniem	  elektronicznych	  protektorów	  Daedo	  

4.	  WARUNKI	  UCZESTNICTWA	  

●	  Rocznik	  od	  1997	  do	  2004	  włącznie	  

●	  zawodniczki	  i	  zawodnicy	  posiadający	  ważne	  badania	  lekarskie	  

8.	  Kategorie	  

●	  KYORUGI	  -‐	  walka	  taekwondo	  olimpijskie	  (elektroniczne	  protektory	  Daedo)	  

LK1	  –	  10-‐5	  kup	  

LK2	  	  -‐	  4	  kup	  i	  wyżej	  

	  

	  	  



●	  JUNIOR	  1997-‐1999	  (czas	  trwania	  walki	  2	  x	  2	  min	  -‐	  30	  sek	  

Przerwy,	  finał	  3	  rundy	  po	  2	  min)	  

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

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

●	  KADET	  2000-‐2001	  (czas	  trwania	  walki	  2	  x	  2	  min-‐	  30	  sek	  przerwy,	  finał	  3	  rundy	  po	  2	  min)	  

K:	  -‐37kg,	  -‐41kg,	  -‐44kg,	  -‐47kg,	  -‐51kg,	  -‐55kg,	  -‐59kg,	  -‐63kg,	  +63kg	  

M:	  -‐37kg,	  -‐41kg,	  -‐45kg,	  -‐49kg,	  -‐53kg,	  -‐57kg,	  -‐61kg,	  -‐65kg,	  -‐69kg,	  +69kg	  

●	  MŁODZIK	  2002-‐2004	  (czas	  trwania	  walki	  2	  x	  1,5	  min-‐	  30	  sek	  przerwy)	  

K:	  -‐30kg,	  -‐34kg,-‐37kg	  ,-‐40kg,-‐43kg,-‐46kg,-‐50kg,+50kg	  

M:	  -‐30kg,	  -‐34kg,-‐37kg	  ,-‐40kg,-‐43kg,-‐46kg,-‐50kg,+50kg	  

	  	  

9.	  Plan	  zawodów:	  

a)	  Waga-‐rejestracja	  godz.	  09.00-‐10.00	  

	  -‐	  możliwa	  waga	  dla	  klubów	  w	  piątek	  04	  kwietnia	  od	  20.00	  do	  21.00	  po	  uzgodnieniu	  
telefonicznym	  

b)	  Losowanie	  10.30	  

c)	  Rozpoczęcie	  zawodów	  11.00	  

d)	  Ceremonia	  otwarcia	  	  zawodów	  o	  14.00	  

e)	  Planowane	  zakończenie	  i	  dekoracja	  zawodników	  ok.	  18.00	  

	  	  	  

10.	  Nagrody:	  Medale	  za	  miejsca	  I-‐III,	  dyplomy	  dla	  wszystkich	  uczestników,	  



11.	  Opłaty:	  40zł	  /10	  euro	  od	  zawodnika.	  	  

UCZNIOWSKI	  LUDOWY	  	  KLUB	  SPORTÓW	  WALKI	  	  	  	  „	  POMORZE”	  72-‐600	  Świnoujście	  ul.	  Warszawska	  
9a	  

Credit	  Agricole	  02	  1940	  1076	  3096	  5573	  0000	  0000	  
12.	  Zgłoszenia	  zawodników	  kluby	  zobowiązane	  są	  dokonać	  drogą	  elektroniczną	  poprzez	  poprzez	  

stronę	  internetową	  http://gandalf.uznam.net.pl/~victorino/index.php/registration-‐for-‐
competition	  	  do	  dnia28.03.2014	  

	  
	  


