Organizator:

UKS 10 Bydgoszcz

Promotor:

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego
www.kptkd.pl

Gospodarz:

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz

Dyrektor
organizacyjny i
biuro zawodów:

Grzegorz Jagodziński
+48 503 138 617
e-mail: grejor@o2.pl

Strona:

www.uks10taekwondo.pl/bydgoszcz-cup

Data:

Sobota 1 października 2022

Miejsce
zawodów:

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz

Waga:

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz

Rejestracja:

Rejestracja poprzez stronę (TPSS) www.tpss2021.eu

System
rozgrywania
zawodów:

System DAEDO, zawodnicy zobowiązani są do posiadania
elektronicznych stópek, ochraniaczy krocza, goleni, przedramion
oraz szczęki.

Termin
zgłoszeń:

19 września 2022

Startowe:

Opłata startowa 100 zł od osoby, płatana do dnia zakończenia
zgłoszeń. Zmiana kategorii wagowej 20 zł.
Dane do przelewu:
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego
Nr konta: 75 1940 1076 3080 6078 0000 0000
Tytuł: Bydgoszcz Cup + klub + liczba zawodników

Warunki
uczestnictwa:

Aktualna licencja zawodnika oraz trenera PZTO. Aktualne badania
lekarskie zawodnika. Ważne ubezpieczenie NWW zawodników.

Program
zawodów:

Piątek 30 września
18.00-20.00 Registration and weigh-in
20.00 Losowanie
Sobota 1 października
07.30-08.30 Dowarzanie
09.00 Rozpoczęcie zawodów
13.00 Przerwa obiadowa
13.30 Wznowienie walk

Kategorie walk:

Młodzik (2012 - 2011)
M: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg,
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
K: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg,
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Kadet (2010 - 2008)
M:-33kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg,
-53 kg, -57 kg,- 61 kg, -65 kg, +65 kg
K:-29kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg,
-47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Junior (2007 - 2005)
M: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg,
-63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
K: -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg,
-55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
Senior (2004 - )
M: -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
K: -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg

Nocleg i
wyżywienie:

Propozycja noclegu blisko miejsca zawodów:
- Hotel CAMPANILE Jagiellońska 59, 85-027 Bydgoszcz
- Hotel Silver Fordońska 26A, 85-085 Bydgoszcz
- Hotel Elda Fordońska 26, 85-752 Bydgoszcz
- Hotel Ikar Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz
Obiady w cenie 22 zł: Restauracja KAPRYS Bydgoszcz,
Marii Skłodowskiej-Curie 1
e-mail: iwona.bydgoszcz@interia.pl , tel: 52-324-93-28

Nagrody:

Medale za miejsca I-III, puchary za miejsca drużynowe I-III, nagrody
rzeczowe, dyplomy dla wszystkich uczestników.

Uwagi:

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu, warunków
uczestnictwa oraz zasad bezpieczeństwa, aby dostosować je do
aktualnych warunków.
Kluby mają obowiązek ubezpieczyć swoich zawodników. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i
konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.
Zawody zostaną rozegrane na 4. Matach.

