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Cel ...

Mistrzostwa Swiata 
Dzieci    w TAEKWONDO
konkurencje sprawnoœciowe 

konkurencja kyorugi

nowatorskie maszyny - pe³na elektronika 

hogo elektroniczne Dae do

niedziela - dzien dziecka 

PLESZEW  
Hala Sportowa ZSP nr 1

ul. Szkolna 5

PROGRAM TURNIEJU 

       10:00  Rozpoczęcie 
turnieju sprawnościowego

       14:30  Dekoracja konkurencji 
sprawnościowej 

       15:30  Rozpoczęcie turnieju kyorugi

Oficjalne otwarcie turnieju

nowa kategoria wiekowa- MASTERS !



8. REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA:
-  Opłata startowa  za zawodnika  płatna gotówką  w dniu zawodów. Konkurencje sprawnościowe - 30 zł,
konkurencja kyorugi - 40 zł, start w obu konkurencjach 60 zł,
-  Za zgłoszenie po terminie  29 maja br.  lub zmiany pobiera się opłatę dodatkową  10 zł od zawodnika,
-  Zawodnik musi posiadać  legitymację szkolną i okazywać  na żądanie organizatora, 
-  Zawodnicy startujący w konkurencji walki  DZIECKO "A" i  DZIECKO "B" muszą posiadać zaświadczenie 
o  dobrym  stanie  zdrowia  ważne   trzy  miesiące  wstecz  lub  wpis  w  książeczce  zdrowia  sportowca,  

7. KONKURENCJA KYORUGI:
a) DZIECKO "A" - rocznik 2007 - 2006 (7-8 lat) 
b) DZIECKO "B" - rocznik 2005 - 2004 (9-10 lat)
c) MŁODZIK - rocznik 2003 - 2002 (11-12 lat) 
d) KADET - rocznik 2001 - 2000 (13-14 lat)

podział według rzeczywistej wagi 
w dniu zawodów 

6. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA:
a) POOMSE indywidualne, konkurencja łączona, chłopcy i dziewczęta razem:
    Podział na stopnie: 8-6 kup, 5-3 kup, 1-2 kup i stopnie pum. 
b) TWIO-AP-CHAGI. Osobno dziewczęta i chłopcy.
    Podział w kategorii wiekowej: do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat.
    Podział w kategorii stopni: 9-5 kup, 4-1 kup i stopnie pum.
c) DUBALDANGSEONG DOLLYO-CHAGI MOMTONG na czas (wielokrotne kopnięcia dollyo-chagi na
    packi w czasie 10 sekund), osobno dziewczęta i chłopcy.
    Podział w kategorii wiekowej: do 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat.
    Podział w kategorii stopni: 9-5 kup, 4-1 kup i stopnie pum.

8. KONKURENCJA KYORUGI MASTERS:UWAGA ! 

1. ORGANIZATORZY: UKS Taekwondo Pleszew, ASZT Wesołek

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa Zespołu Szkół Publicznych nr 1, Pleszew, ul. Szkolna 5

3. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegu. Możliwość

zamówienia obiadu w dniu zawodów.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: zawodnicy i zawodniczki do 14 lat (roczniki: 2000 i młodsi)

5. Zgłoszenie  wstępne do  24 maja 2014  roku   z podaniem klubu i przybliżonej ilości uczestników. 

    Zgłoszenie  ostateczne   do  29 maja 2014   wyłącznie  poprzez  system  elektronicznej  bazy.  Jeśli 

    rejestrujesz się po raz pierwszy w turnieju wyślij pod adres  e-mail:  ponio@o2.pl pełne dane klubu. Po 

    weryfikacji otrzymasz login i hasło dostępu do strony ligi http://www.taekwondo-wesolek.pl/ zakładka 

    rejestracja 
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II KOLEJKA MIĘDZYNARODOWEJ LIGI TAEKWONDO 
XIV WESOŁEK 2014 w Pleszewie

o Puchar Burmistrza Pleszewa

1 czerwca 2014 - PLESZEW

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  od  II  Kolejki  Ligi  Taekwondo  Wesołek,  wprowadzamy  kolejne 
kategorie wiekowe:    a) Masters A 35 – 40 lat
                               b) Masters B 41 – 45 lat
                               c) Masters C 46 +
W  kategoriach  MASTERS  rywalizujemy  w  konkurencjach  Poomsae  i  Kyorugi.  W  zależności  od ilości 
zgłoszonych przewiduje się  podział według rzeczywistej wagi i pasów. 

oraz Masters 1979 i starsi 



9. REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA c.d.:

-  Wszelkie  protesty i  zażalenia  zgłasza  kierownik  ekipy  za  opłatą  50 złotych  do sędziego głównego 
zawodów,
- UWAGA,  można  przywieźć  własnych  sędziów  (prosimy  o  wcześniejsze  uzgodnienie  z  p.  Piotrem 
Wesołkiem),
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych kategorii w zależności od liczby zgłoszeń.

10. PUNKTACJA:
1 miejsce - 6 pkt  /  2 miejsce - 4 pkt  /  3 miejsce - 3 pkt  /  4 miejsce - 2 pkt  /  5 miejsce - 1 pkt
- 1 punkt dla każdego klubu za każdego zawodnika startującego w zawodach,

11. PROGRAM TURNIEJU W PLESZEWIE:
8:30 - 9:30  Rejestracja zawodników
       10:00  Rozpoczęcie turnieju sprawnościowego
       14:30  Dekoracja konkurencji sprawnościowej 
       15:30  Rozpoczęcie turnieju kyorugi

12. PROGRAM LIGI TAEKWONDO w 2014r.:
I kolejka   22.03.2014 -   Kórnik
II kolejka   1 czerwiec 2014 -   Pleszew

IV kolejka   październik 2014 -   Jarocin  
V kolejka Finał  grudzień 2014 -   Śrem

13. ADRESY KONTAKTOWE:
- Agencja Szkoleniowo-Turystyczna Wesołek, Piotr Wesołek, 63-100 Śrem, Wojska Polskiego 13/14  
  kom.: 602 185 526; e-mail: rapidsrem@poczta.onet.pl
- Biuro zawodów: Michał Poniewierski, kom.: 504 178 218, e-mail: ponio@o2.pl

14. Gospodarze  proszą  o  przyjęcie  zasady  1 trener i 1 opiekun na 10 zawodników. Wszyscy uczestnicy 

poruszający się na sali gimnastycznej  posiadać będą  identyfikatory  i muszą  mieć  ubiór sportowy,  dres 

i obuwie sportowe.

Wszelkie informacje o turnieju na stronie www.taekwondo-wesolek.pl 

-  Zawody w konkurencjach młodzik, kadet i masters rozgrywane będą na elektronicznym systemie Daedo. 
Młodsze kategorie wiekowe na hogo tradycyjnym - treningowym. 

III kolejka   14 czerwiec 2014 -   Święciechowa
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Uwaga !
W celu uniknięcia kolizji z przepisami PZTO, dot. konkurencji walki sportowej przypominam, że za zgłoszenie 
do rywalizacji przyjmuje się umowę cywilno - prawną zawartą pomiędzy ASZT Wesołek a prawnym 
opiekunem nieletniego zawodnika. Zgłoszenia dokonać może: stowarzyszenie sportowe, osoba prawna lub 
fizyczna. Sugeruje przyjęcie nazwy nie określonej w organie rejestrowym np. zamiast - Klub Sportowy Rapid 
Śrem (pełna nazwa stowarzyszenia) lub K.S. Rapid Śrem ( skrócona nazwa stowarzyszenia) wpisujemy Rapid 
Śrem. W ten sposób uzyskujemy efekt identyfikacji zawodnika z klubem a nie narażamy klubów na 
konsekwencje regulaminowe ze strony PZTO. Zmiany należy zgłaszać mailem do biura zawodów 
ponio@o2.pl. 

- Zawodników  biorących  udział  w  zawodach  ubezpieczają  macierzyste  kluby.  Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich następstw !
- Przepisy  poomse  i  kyorugi  wg  wymagań  ETU,  konkurencje  sprawnościowe  według wewnętrznego 
regulaminu,

- możliwość badania lekarskiego na miejscu odpłatność 20 zł; MŁODZICY, KADECI i MASTERSI obowiązuje 

wpis  w książeczce zdrowia sportowca,
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UMOWA - ZGŁOSZENIE 

UMOWA - ZGŁOSZENIE 

dot. konkurencji walki pokazowej dzieci

dot. konkurencji walki pokazowej dzieci

...........................................................................

...........................................................................

(Potwierdzam wiarygodność podpisu rodzica / opiekuna.)

(Potwierdzam wiarygodność podpisu rodzica / opiekuna.)

(Prezes lub kierownik Ekipy) 

(Prezes lub kierownik Ekipy) 

...........................................................................

...........................................................................

(czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów)

(czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów)

Agencja Szkoleniowo-Turystyczna Wesołek

Agencja Szkoleniowo-Turystyczna Wesołek

                      Piotr Wesołek

                      Piotr Wesołek

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Kolejce Międzynarodowej Ligi Taekwondo 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Kolejce Międzynarodowej Ligi Taekwondo 

XIV Wesołek 2014 w dniu 1 czerwca 2014 roku, w konkurencji Kyorugi. W przypadku 

XIV Wesołek 2014 w dniu 1 czerwca 2014 roku, w konkurencji Kyorugi. W przypadku 

wypadków i ich następstw podczas turnieju nie będę wnosił pretensji do 

wypadków i ich następstw podczas turnieju nie będę wnosił pretensji do 

organizatora turnieju.

organizatora turnieju.

Zawarta pomiędzy:

Zawarta pomiędzy:

Agencją Szkoleniowo-Turystyczną Wesołek , reprezentowaną przez Piotra Wesołka 

Agencją Szkoleniowo-Turystyczną Wesołek , reprezentowaną przez Piotra Wesołka 

a.

a.

Ja, ...................................................., prawny opiekun.....................................................

Ja, ...................................................., prawny opiekun.....................................................

      (imię i nazwisko)     

      (imię i nazwisko)     

(imię i nazwisko zawodnika)

(imię i nazwisko zawodnika)
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