
                            

       WARSAW  CUP 2006 
Turniej nadziei olimpijskich 

                    dla juniorów i seniorów 
                                            w kategoriach 2007 roku 

 

            
1. DATA:  24-26 listopada 2006 r. 
 

2.  ORGANIZATOR:    Polski Związek Taekwondo WTF 
 

3. GOSPODARZ: UKS Taebaek Bielany, AZS AWF Warszawa, OZT woj. Maz. 
 

4. OSOBY FUNKCYJNE:  Delegat Zarządu PZT        -    Marcin Kiciński   
      Sędzia Główny    

Kierownik Organizacyjny - Tomasz Pyciarz 
      Kierownik Biura        -    Michał Poniewierski 

 

5.  MIEJSCE:  Hala im J. Kusocińskiego AWF  w Warszawie ul. Marymoncka  34   
 

6.  BIURO ZAWODÓW:  w miejscu zawodów 24.11 godz.1500-2100    /     25.11  0700-1000 
 

7.  WARUNKI UCZESTNICTWA:   
Kluby posiadające licencję PZT Zawodnicy posiadający licencje i waŜne badania sportowe oraz 
stopnie zgodnie z regulaminem PZT   
 

8. KONKURENCJE: 
Seniorzy    17 lat i starsi (1989 i starsi) minimum 4 kup 
Juniorzy    14 - 16 lat      (1992 – 1990) minimum 6 kup 
Dzieci starsze  12 – 13 lat      (1993 – 1994) minimum 7 kup 
Dzieci młodsze  10 – 11 lat      (1995 – 1996) minimum 8 kup 

 

Sobota 25.11 
      Seniorzy K - 57 kg, 67 + kg 

M - 68 kg, 80 + kg 
      Juniorzy K - 46 kg, -52 kg, -59 kg, -68 kg, +68 kg 

M - 51 kg, -59 kg, -68 kg, -78 kg, +78 kg 
      Dzieci K/M poomse, nare chagi   
 

Niedziela 26.11 
      Seniorzy K - 49 kg, - 67 kg  

M - 58 kg, - 80 kg 
      Juniorzy K - 42 kg, -44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg      

M - 45 kg, -48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg 
      Dzieci K/M poomse, twio ap nopi chagi 

 
KONKURENCJE DZIECI - UWAGA !!! dru Ŝyna dzieci moŜe liczyć max 12 osób 
poomse indywidualne chłopców / dziewcząt                                         

     10 – 11 lat, 12 – 13 lat  (8 - 6 kup,  5 - 3 kup, 2 kup +)  
* podział na stopnie zaleŜny od rzeczywistych zgłoszeń  
sprawnościowe – techniki specjalne: 
dziewczęta: 10-11 lat, 12 – 13 lat, chłopcy: 10 lat / 11 lat / 12 lat  / 13 lat   
- dollyo - chagi momtong na czas ( nare chagi - dollyo chagi z przeskoku na tarcze przeciągu 10 s.), 
- twio ap - chagi ( wyskok dosięŜny ap chagi do celu, lądowanie w pozycji, bez         
mierzenia róŜnicy odległości między wysokością tarczy a wzrostem zawodnika). 



 
9. NAGRODY:  
Juniorzy i seniorzy 
medale za miejsca 1-3, certyfikaty udziału dla wszystkich zawodników, nagroda dla najlepszego 
zawodnika turnieju, klasyfikacja druŜynowa 1-5, nagrody  rzeczowe 
Dzieci 
medale za miejsca 1-3, pamiątkowe medale za miejsca 4-5, certyfikaty udziału dla wszystkich 
zawodników, nagrody dla najwszechstronniejszych zawodników, klasyfikacja druŜynowa 1-5. 

 

10.   PUNKTACJA DRUśYNOWA:  
1 m. - 5 pkt., 2 m. - 3 pkt., 3 m. - 1 pkt        

 

11.   ZAKWATEROWANIE:  
Miejsca noclegowe w hotelu studenckim (42,- zł.)  MoŜliwa.  Noclegi zamawiane są bezpośrednio    
u  organizatora  wraz   ze   zgłoszeniem.   Inne   noclegi   we   własnym   zakresie. 

 

12.   WYśYWIENIE:   
W miejscu zawodów jest moŜliwość rezerwacji wyŜywienia   śniadanie (10) obiad (15) kolacja (10)                         
24.11 kolacja  / 25.11 śniadanie, obiad, kolacja / 26.11 śniadanie, obiad, kolacja   
 

13.   OPŁATY :   
opłata startowa 20 zł  tylko w kategoriach dzieci.  

 

14.  ZGŁOSZENIA:   
Zgłoszenia druŜyn oraz rezerwację zakwaterowania i wyŜywienia kluby dokonują tylko na dostępnej 
na stronie internetowej www.taekwondo.home.pl lub www.taekwondo-bielany.anv.pl  karcie zgłoszeń 
w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 15 listopada na adres: zgloszenia-
zawody@taekwondo.home.pl   

 

15.   INNE: 
Kluby   mają   obowiązek ubezpieczyć  zawodników.    Organizator     nie     ponosi    
odpowiedzialności    za    nieszczęśliwe  wypadki   i   konsekwencje     wynikające   z    braku    
powyŜszego  ubezpieczenia.   Organizator   ma   prawo   do    zmiany    podanych   kategorii     
w   zaleŜności    od    faktycznych    zgłoszeń    zgodnie  z  przepisami   PZTkd  WTF i ETU.    

 

16.  PROGRAM ZAWODÓW:  
Piątek 24 listopada 

      1500 -  2100 rejestracja w biurze zawodów 
 

Sobota 25 listopada 
      700 -   9 00  

śniadanie ( na miejscu zawodów ) 
900 -  1000  rejestracja w biurze zawodów, waga 
1030  odprawa techniczna i sędziowska, losowanie 
1100  rozpoczęcie konkurencji sprawnościowych dzieci 
1200  walki eliminacyjne i półfinałowe senior / junior  
1800  uroczyste otwarcie turnieju, półfinały, finały, pokazy 
1930 - 2100  kontynuacja zawodów 

 

Niedziela 26 listopada 
700 -   900  śniadanie ( na miejscu zawodów ) 
830 - 1800  walki eliminacyjne i półfinałowe senior / junior  
   konkurencje sprawnościowe dzieci 
1800   zakończenie.  
 
 

 
 
 
 


