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MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW

W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

1. DATA I MIEJSCE: 8-10 czerwiec 2007 r. – Śrem 

2. ORGANIZATOR:   Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

3. GOSPODARZ:  Klub Sportowy Rapid RMI FM, Urząd Miejski w Śremie

Delegat Zarządu - Jacek Skubis
Sędzia Główny - Dariusz Ryzwanowicz
Kierownik organizacyjny - Piotr Wesołek tel. kom. 0602185526
Kierownik Biura - Michał Poniewierski

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Obiekt Sportowy ŚOSiR w Śremie przy 
ul. Staszica 1A, 63-100 Śrem

5. BIURO ZAWODÓW: Obiekt Sportowy ŚOSiR w Śremie przy 
ul. Staszica 1A, 63-100 Śrem

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Kluby posiadające licencję PZTO na rok 2007. Zawodnicy posiadający licencje i 
ważne badania lekarskie oraz stopnie zgodnie z regulaminem PZTO. 
Wiek: 17 + (siedemnaście lat i starsi), 1990 + (rocznik 1990 i starsi) 
Stopień: minimum 4 kup.
Uwaga:  wszystkie  formalności  dotyczące  rejestracji  stopni  i  licencji  można 
uzupełniać tylko do dnia zgodnego z terminem zgłoszeń na zawody.

7. KONKURENCJE:

 Poomsae kobiety i mężczyźni – stopnie mistrzowskie
Kyorugi

Kobiety: - 47 kg, 51 kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, +72 
kg
Mężczyźni: - 54 kg, 58 kg, 62 kg, 67 kg, 72 kg, 78 kg, 84 kg, +84 
kg

8. PUNKTACJA:
Według regulaminu sportowego PZTO

9. NAGRODY:
indywidualnie
dyplomy i medale za zajęcie miejsca 1 – 3 
drużynowo
puchary  za miejsce 1 – 3

10.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Pośredniczy gospodarz. Zgłoszenia noclegu i wyżywienia do dnia 1 czerwca 2007 r. 
na załączonym formularzu.  Po  tym terminie  gospodarz  nie  gwarantuje  noclegu na 
terenie  miasta  i  gminy  Śrem.  Rezerwacja  tylko  e-mail:  rapidsrem@poczta.onet.pl 
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski zostaną zakwaterowani w pobliskim Ośrodku 
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Szkoleniowo Wypoczynkowym w Błażejewku. Dojazd własnym środkiem transportu. 
Dla ekip nie dysponującymi busami i autokarami zapewniamy dowóz autokarem.

11.ZGŁOSZENIA: 
o Zgłoszenia  zawodników  kluby  dokonują  drogą  internetową 

www.taekwondo.home.pl/syspol za pomocą loginu i hasła otrzymanego z PZTO i 
równolegle  w  wersji  tradycyjnej  (formularz  exel)  na  adres:
zgłoszenia-zawody@taekwondo.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 czerwca 2007 r.
Ważne! Zgłoszenie  w wersji  tradycyjne (formularz exel)  wymaga zwrotnego 
potwierdzenia z biura PZTO.

o Kierownik drużyny jest zobowiązany dostarczyć oryginał zgłoszenia (podpisany 
przez przedstawiciela Klubu)  w biurze zawodów podczas rejestracji. 

12.PROGRAM ZAWODÓW: 

Piątek 8.06.2007 r.

      17.00-20.00 rejestracja i ważenie zawodników w miejscu zawodów
(zawodnicy i zawodniczki startujący w sobotę 9.06.2007 r.) 

      20.30 odprawa techniczna

Sobota 9.06.2007 r.

Kategorie wagowe (Kyorugi):

Kobiety – 47 kg, 55 kg, 63 kg, 72 kg, +72 kg
Mężczyźni – 54 kg, 58 kg, 67 kg, 78 kg, +84 kg

        9.00 poomsae i walki eliminacyjne
13.30-15.00 przerwa obiadowa

      15.00 oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów
16.30 walki półfinałowe i finałowe

      18.00 dekoracje zwycięzców

UWAGA!
16.00-18.00 rejestracja i ważenie zawodników w miejscu zawodów

(zawodnicy i zawodniczki startujący w niedzielę 10.06.2007 r.) 

Niedziela 10.06.2007 r,

Kategorie wagowe (Kyorugi):

Kobiety – 51 kg, 59 kg, 67 kg
Mężczyźni – 62 kg, 72 kg, 84 kg

        9.00 walki eliminacyjne, półfinałowe i finałowe
      16.00 dekoracje zwycięzców 

13.INNE:
Wszelkie  zmiany  w  zgłoszeniach  zawodników  będą  rozpatrywane  według 
regulaminu sportowego PZTO (dotyczy m.in.  zgłoszeń zawodników po terminie, 
zmian kategorii wagowych itp., a także związanych z tym umownych kar). 

Kluby mają obowiązek ubezpieczyć  zawodników. 

Organizator  zawodów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieszczęśliwe  wypadki  i 
konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia. 
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