Szanowni Państwo!
LUKS „HIDORI” Olecko i Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprzejmie informuje, że
organizuje kurs sędziowski w Taekwondo Olimpijskim w terminie 16-19 luty 2018 r w Olecku.
Kurs sędziego kandydata 16-18 luty 2018
Kurs doszkalający 18 luty
Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kurs daje uprawnienia sędziego
kandydata w taekwondo olimpijskim po przyznaniu stosownej licencji przez Komisję
Licencyjną PZTO i poniesieniu stosownych kosztów licencyjnych na dany rok.
Zgodnie z regulaminem sędziowskim Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego do
przystąpienia do kursu wymagane jest:
- ukończony wiek 18 lat,
- minimum trzyletni staż w dyscyplinie;
- stopień min. 3 kup
Do uczestnictwa w kursie wymagane są:
- przybory do pisania,
- zdjęcie legitymacyjne (tylko kurs na sędziego kandydata)
- dobok,
- białe sportowe obuwie – preferencyjnie buty do taekwondo
- badania lekarskie (zaświadczenie w załączniku) lub badania sportowe lub badania z miejsca
zatrudnienia
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku, os. Siejnik I 14
Zakwaterowanie i wyżywienie:
we własnym zakresie
Koszt: 200 zł* – sędzia kandydat
Koszt: 100 zł* – kurs doszkalający
*płatne na miejscu, koszty mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń
Zgłoszenie zawierające ankietę-zgłoszenie na kurs (wzór w załączeniu) oraz zobowiązanie do
pokrycia kosztów kursu należy przesłać elektronicznie do dnia 13.02. 2018 r. na adres:
biuro.hidori@wp.pl

Program kursu dla sędziów kandydatów oraz kursu doszkalającego dla
sędziów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
16 – 18. 02. 2018r., Olecko
Data
Godzina
Temat
Prowadzący
Miejsce
16. 02. 2018r.
(piątek)

18.00 - 21.00

17. 02. 2018r.
( sobota)

09.00 -10.30

10.45 -12.15
12. 30– 13.30

Zajęcia teoretyczne:
Regulamin sportowy PZTO.
Regulamin sędziowski.
Zasady współzawodnictwa
WTF
Zajęcia teoretyczne - zasady
współzawodnictwa WTF c.d.
Zajęcia teoretyczne - zasady
współzawodnictwa WTF
Zajęcia praktyczne:
gesty, sygnały i komendy
sędziowskie

Katarzyna Rejent

Katarzyna Rejent

Katarzyna Rejent
Katarzyna Rejent

13.30 - 15. 00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.30

Zajęcia teoretyczne - zasady
współzawodnictwa

Katarzyna Rejent

16.45 – 18.30

Zajęcia praktyczne: gesty,
sygnały i komendy
sędziowskie – c.d.

Katarzyna Rejent

18.30 – 19.30

18. 02. 2018r.
( niedziela)

kolacja
Zajęcia teoretyczne:
19.30 - 21.00 1.Obsługa komputera.
2.Pytania
Zajęcia praktyczne - c.d.
9.00 - 10.30 gesty, sygnały i komendy
sędziowskie.
10.45 - 11.15 Egzamin pisemny
11.30 - 13.00 Egzamin praktyczny

Katarzyna Rejent
Katarzyna Rejent
Katarzyna Rejent
Katarzyna Rejent

U W A G I:
a) Informujemy, że przy przekroczeniu ilości miejsc o zakwalifikowaniu
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
b) Informujemy, że LUKS „HIDORI” nie pośredniczy w rezerwacji
zakwaterowania i wyżywienia.
c) Zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumenty NNW muszą zostać
przedstawione (pod groźbą niezakwalifikowania) w momencie
rozpoczęcia kursu.
d) Informacji organizacyjnych udziela
e) Tomasz Miszczak 604649962

A N K I E T A Z G Ł O S Z E N I E KANDYDATA NA KURS SEDZIEGO
KANDYDATA /KURS DOSZKALAJĄCY SĘDZIEGO TAEKWONDO
OLIMPIJSKIEGO

1. Imię i nazwisko
kandydata ...................................................................................................................
2. Data i miejsce
urodzenia ....................................................................................................................
3. Adres
zamieszkania: .............................................................................................................
…………………………………………............................................................................
4. Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………….........………..
e -mail………………………………………………tel......................................................
5. Stopień …………Nr. certyfikatu……………..……Data uzyskania…............................
6. Nazwa klubu taekwondo olimpijskiego, do którego przynależy kandydat (jeżeli
dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………
7. Opis posiadanego stażu w taekwondo olimpijskim (min. 3 lata) lub data
egzaminu sędziowskiego (kurs doszkalaj ący)
.............................................……………………………………………………………
.............................................……………………………………………………………
.............................................……………………………………………………………

.............................................
/ data i podpis/

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Zaświadczam, że Pan/Pani............................................................................................................
/ imię i nazwisko/
nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do kursu sędziowskiego w taekwondo olimpijskim.

..............................................
/ miejscowość, data/

…………….………………………
(imię i nazwisko)

.................................................... .
/pieczątka i podpis/

