
Komunikat:
 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Młodzików i Dzieci w Taekwondo 

Organizator: Warszawsko Mazowiecki Związek Taekwondo Olimpijskiego,
                           TKKF Promyk Ciechanów

Data : 05.11.2016

Miejsce i biuro zawodów:  Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ciechanowie ul.17-go Stycznia 60 C

Warunki uczestnictwa: 
 Kluby taekwondo. Dzieci 7-9 lat (2009 – 2007), młodzicy 10-11 lat (2006-2005) obowiązkowo
aktualne badania lekarskie. Kluby i trenerzy zgłaszający zawodników odpowiadają za zgłoszenie   
 zawodników za zgodą  rodziców oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Kategorie i konkurencje – Mistrzostw Mazowsza:

      1. Dzieci - 7 lat (2009 r. ) – dziewczynki i chłopcy oddzielnie
    Dzieci - 8 lat (2008 r.) – dziewczynki i chłopcy oddzielnie 
    Dzieci – 9 lat (2007 r. ) – dziewczynki i chłopcy  oddzielnie

 Twio ap nopi chagi
 Dollyo chagi (nare chagi)
 Poomsae 

2. Młodzik 10 – 11 lat (2006 – 2005 r. )
 Poomsae
 Mini Kyorugi 
 Dollyo chagi (nare chagi)

Poomse -  Zawodnicy wykonują dowolne poomse w eliminacjach  i dowolne w finale).  
Dolleo chagi   na czas( wielokrotne kopnięcie dollyo chagi z przeskoku na tarcze w przeciągu 10s. 
WYMAGANE SĄ ELEKTRONICZNE STÓPKI -Daedo
Twio ap nopi chagi ( wyskok dosiężny ap chagi do celu, lądowanie w pozycji.
Mini Kyorugi  - młodzicy - wg przepisów rozgrywania  Mini kyorugi, zawodnicy rywalizują w walkach 
(bez kopnięć w głowę) w ustalonych kategoriach wagowych. WYMAGANE SĄ ELEKTRONICZNE STÓPKI!
DAEDO

Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn na dołączonej karcie zgłoszeń do dnia 02.11.2016 , na adres :
wtf.promyk@poczta.fm 

Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.
Organizator ma prawo do zmiany podanych  kategorii w zależności od faktycznych zgłoszeń.

Nagrody: Dyplomy i medale za miejsca 1 – 3

mailto:wtf.promyk@poczta.fm


Program zawodów :

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ciechanowie ul.17-go Stycznia 60 C

Piątek: 04.11.2016

18.00 – 20.00 –rejestracja, waga 

Sobota : 05.11.2016

8.00 – 9.30         waga, rejestracja i potwierdzenie zgłoszeń. 
           9.30         odprawa techniczna i sędziowska
         10.00          rozpoczęcie zawodów

KONTAKT:
TKKF Promyk Ciechanów 
 06-400 Ciechanów , 
ul. 17- go Stycznia 56 ,
  e-mail : wtf.promyk@poczta.fm
Dariusz Płoski  0604 169 218
  

                                                                                                                    ORGANIZATOR
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