TURNIEJ TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
z cyklu
Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim
VOL. 2 – Kórnik 11.06.2022r
KOMUNIKAT ZAWODÓW
1. ORGANIZATOR:
Wielkopolski Związek Taekwondo Olimpijskiego
2. PATRONAT:
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Kórnickie Centrum Sportu i Rekreacji Oaza
3. GOSPODARZ:
UKS TKD Kórnik
4. OSOBY FUNKCYJNE:
Kierownik organizacyjny: Tomasz Nowak
tel. +48 507 827 888, e-mail: tkdkornik@tkdkornik.pl
Sędzia główny: Agnieszka Scheffler
Biuro zawodów oraz obsługa tpss.eu: Grzegorz Jagodziński, Tomasz Nowak
Kierownik techniczny oraz obsługa DaeDo: do ustalenia
5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
11.06.2022 (SOBOTA)
Kórnickie Centrum Sportu i Rekreacji Oaza
ul. Krasickiego , 62-035 Kórnik
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy spełniający następujące warunki:
• Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowo – lekarska zawodnika)
• Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującym Regulaminem PZTO
7. KONKURENCJE:
Kyorugi mężczyzn i kobiet
8. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE
Kategoria wiekowa „Dzieci” (roczniki 2013-2014)
Mężczyźni: -22kg, -24kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -45kg, +45kg
Kobiety: -22kg, -24kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -45kg, +45kg
Kategoria wiekowa „Młodzik” (roczniki 2011-2012)
Mężczyźni: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg

Kobiety: -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg
Kategoria wiekowa „Kadet” (roczniki 2008-2010)
Mężczyźni: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg
Kobiety: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg
Kategoria wiekowa „Junior” (roczniki 2005-2007)
Mężczyźni: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg
Kobiety: -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg
9. ZASADY ROZGRYWANIA
• Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regulaminem Grand Prix Wielkopolski w
Taekwondo Olimpijskim, który jest zgodny z Regulaminem Sportowym PZTO.
• Zawody będą rozgrywane w systemie pucharowym, w przypadku 3 zawodników w
kategorii systemem każdy z każdym.
• Losowanie odbędzie się w przed dzień zawodów i zostanie opublikowane w Internecie
na stronie tpss2021.eu do godziny 21:00. Wszelkie uwagi lub korekty należy zgłaszać
do biura zawodów w ciągu godziny od publikacji drabinek. Po tym czasie korekty nie
będą uwzględniane.
• W dniu zawodów odbędzie się losowe ważenie zawodników. Lista zawodników
zostanie opublikowana w przed dzień zawodów do godziny 21:00.
• Po zakończonych walkach półfinałowych i finałowych dekoracja medalistów odbędzie
się bezpośrednio na macie zawodów.
• Zawody zostaną rozegrane na systemie DaeDo Gen 2. Zawodnicy zobowiązani są do
posiadania własnych stópek elektronicznych DaeDo.
Kategoria „Dzieci” zostanie rozegrana na systemie Zemita. Dzieci nie muszą posiadać
stópek elektronicznych.
10. KONTROLA WAGI ZAWODNIKÓW
• PODCZAS ZAWODÓW NIE BĘDZIE KLASYCZNEJ WAGI WSZYSTKICH
ZAWODNIKÓW. Kategorie wagowe są sztywne, a trener jest zobligowany aby
dopilnować czy zawodnik jest zgłoszony w słusznej kategorii wagowej.
• PODCZAS ZAWODÓW ODBĘDZIE SIĘ LOSOWA KONTROLA WAGI!!!
• Kontrola wagi zawodników odbędzie się w dzień zawodów o godzinie 8:30 i 11:00.
• Do kontroli wagi obowiązek mają stawić się losowo wybrani zawodnicy
(2-3 os. z każdej kategorii) wylosowani w przeddzień zawodów do godziny 21:00.
• W przypadku gdy zawodnik ma inną wagę niż w zgłoszeniu zostaje
zdyskwalifikowany.
• Waga dla kategorii: dzieci, młodzik odbędzie się o godzinie 8:30. W porannej kontroli
mogą wziąć też udział kadeci i juniorzy.
• Osobna kontrola wagowa dla kadetów i juniorów zostanie uruchomiona o godzinie
11:00. Dajemy w ten sposób możliwość, by kadeci i juniorzy przyjechali na zawody
o późniejszej porze.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać internetowo przez system TPSS do 06.06.2022 do godziny 23:59.
Korekty kategorii wagowych będzie można dokonać do 08.06.2022 do godziny 23:59.
12. NAGRODY
• Medale za uczestnictwo dla każdego zawodnika. Podczas wszystkich czterech edycji
zawodnicy będą kompletować cztery medale „puzzle” które razem stworzą jeden wielki
medal Grand Prix Wielkopolski.
• Medale i dyplomy za miejsca I-III
• Grand Prix Wielkopolski jest turniejem cyklicznym. Odbędą się cztery edycje turnieju.
Przez cały czas trwania GP prowadzony będzie ranking klubów oraz zawodników. Na
koniec całego cyklu zostaną wręczone indywidualne nagrody dla zawodników oraz
puchary w klasyfikacji drużynowej.
13. OPŁATA STARTOWA
80 zł płatne przelewem na konto w terminie zgłoszeń.
Dane do przelewu:
Wielkopolski Związek Taekwondo Olimpijskiego
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
Nr konta: 62 1240 1763 1111 0010 6742 6945
Z dopiskiem:
GRAND PRIX WLKP W ROKIETNICY + NAZWA KLUBU + LICZBA ZAWODNIKÓW
Płatność po terminie zgłoszeń ( 06.06.2022) – 100zł.
Za datę płatności uznaje się datę wpływu na konto organizatora.
14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
We własnym zakresie.
15. PROGRAM ZAWODÓW
8:30 Kontrola wagi wszystkich kategorii.
9:00 Rozpoczęcie walk w kategorii Dzieci oraz Młodzik
11:00 Dodatkowa kontrola wagi kat. Kadet oraz Junior*
11:30 Rozpoczęcie walk kategorii Kadet oraz Junior
13:30-14:00 Przerwa obiadowa na poszczególnych matach.
19:00 Zakończenie zawodów
*Dodatkowa kontrola wagi dotyczy tylko zawodników, którzy nie stawili się na wadze
o godzinie 8:30. Z tego względu, że walki kat. kadet oraz junior mają planowo ruszyć
o godzinie 11:30 organizator daje możliwość stawienia się na wadze w późniejszym
czasie.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA KOREKT
CZASOWYCH
POWYŻSZEGO HARMONOGRAMU INFORMUJĄC BEZPOŚREDNIO W TRAKCIE
ZAWODÓW

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z TRWAJĄCYM STANEM
EPIDEMII
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki związane z
uczestnictwem w zawodach i konsekwencje wynikające z braku obowiązkowego
ubezpieczenia.
• Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W hali mogą przebywać tylko i
wyłącznie: organizatorzy zawodów, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, klubowi działacze
sportowi/członkowie klubów.
• Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników oraz środki do
dezynfekcji obiektu i sprzętu sportowego.
• Po każdej walce będą dezynfekowane ochraniacze klatki piersiowej (hogo) i kaski
• Program przewiduje regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali sportowej.
• Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas zawodów
powinny zakrywać usta i nos.
• Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić maseczki
ochronne.
• Podczas wagi wszyscy zawodnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
• Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji (katar, kaszel,
podwyższona temperatura itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję
podejmuje sędzia wagi

