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KOMUNIKAT 

 
1. Nazwa imprezy:  

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Taekwon-do ITF 
 

2. Cel: 
• Wyłonienie Mistrzów Województwa Pomorskiego Taekwon-do ITF w poszczególnych konkurencjach 

i kategoriach. 
• Promocja dyscypliny. 

 
3. Organizator:  

Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim i Pomorski Okręgowy Związek  Taekwon-do 
ITF przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. 
 

4. Gospodarz: 
      Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim 
 
5. Termin i miejsce: 
     03.12.2022 r. /sobota/ Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Niemcewicza 1 Pruszcz Gdański 
 
6. Program zawodów: 
DZIECI: 
08.30 – 09.30 – przyjazd zawodników, rejestracja, 
09.30 – 10.00 - losowanie i odprawa techniczna 
10.00 – 13.00 - rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały  
MŁODZICY  
12.00 – 12.30 – przyjazd zawodników, rejestracja, 
12.30 - 13.00 - losowanie i odprawa techniczna 
13.00 – 13.30- rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały  
JUNIORZY MŁODSI, JUNIORZY 
14.00 – 14.30 - przyjazd zawodników (juniorzy młodsi, juniorzy), rejestracja, 
14.30 – 15.00 - losowanie i odprawa techniczna 
15.00 – 17.30 - rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały 
 
7. OPŁATA STARTOWA: 50 zł (opłata jest wiążąca co oznacza, że za zawodnika zgłoszonego, który nie 

pojawi się na zawodach również należy opłacić startowe) 
 

8. Konkurencje: 
• Dzieci młodsze (roczniki 2018, 2017, 2016) - sprawnościowy tor przeszkód, układy 

indywidualne dziewcząt i chłopców, ap chagi kopane na czas 20x,   
• Dzieci (roczniki 2015, 2014, 2013) - układy indywidualne dziewcząt i chłopców, 

sprawnościowy tor przeszkód, ap chagi kopane na czas 20x 
• Młodzicy (roczniki 2012, 2011, 2010) - układy indywidualne, techniki specjalne, rocznik 2010 

konkurencja walk SEMI CONTACT ( walka przerywana po każdym trefieniu, zwycięża 
zawodnik z większą ilością trafień, 1 runda 1,5 minuty, system pucharowy) 

• Juniorzy Młodsi i Juniorzy (roczniki 2009-2005) - układy indywidualne, techniki specjalne, 
walki indywidualne – (kategorie ustalone po otrzymaniu zgłoszeń) 

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORII 
WAGOWYCH I WIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB. 
 

9. Regulamin zawodów: Zawody zostaną rozegrane według regulaminu i przepisów ITF i PZTKD 
 

10. Nagrody: medale i dyplomy 
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11. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW, ubezpieczenie NNW dla zawodników - zapewniają 
kluby we własnym zakresie. 
 

12. Warunki uczestnictwa: 
- zgłoszenie w terminie; 
- opłacenie startowego; 
- badania sportowe, oświadczenie dla rodziców/opiekunów prawnych - dotyczy startujących w walkach: 
młodzików, juniorów młodszych i Juniorów 
 

 
13. Zgłoszenia:  

Podanie ilości startujących dzieci młodszych i dzieci na zawodach należy zgłaszać w 
nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2022 r. mailowo na adres biuro.sktando@gmail.com 
(termin jest krótki z powodu zamówienia medali za udział). 
Zgłoszenia osób startujących dzieci młodszych, dzieci, młodzików, juniorów młodszych i 
juniorów należy zgłaszać na odpowiednim druku w nieprzekraczalnym terminie do 
25.11.2022 r. mailowo na adres biuro.sktando@gmail.com 

 
PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIE MOŻE BYĆ NIEWAŻNE!!!! 
 
O sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów: Mazur Dorota 
 
KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 
 
Anna Misztal tel. 502 663 121 biuro.sktando@gmail.com 

 


