
         

II Mistrzostwa Taekwondo 
ETA o Puchar Gminy Siechnice 

10 listopada 2018
Mamy wielki zaszczyt zaprosić Ciebie oraz Twój klub na II Mistrzostwa Taekwondo ETA o 
Puchar Gminy Siechnice. Mamy wielką nadzieję, że mimo tak krótkiego terminu do 
zawodów spotkamy się wspólnie w dużym gronie, aby rozwijać nasz ukochany sport i 
federację. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informację dotyczące turnieju.  

Informacje: 

Termin:    Sobota, 10.11.2018r. godz. 8:00-9:00. 
Miejsce /adres:   Hala Sportowa OSiR Siechnice ul. Świerczewskiego 40. 
Warunki uczestnictwa:  Zawodnicy i zawodniczki z licencją Taekwondo ETA. 
Zgłoszenia:    Na podstawie załącznika – Formularz zgłoszeniowy (osobny   
    załącznik do maila) na e-mail: tobiasz.brill@gmail.com  
    Termin zgłoszeń do 03.11.2018r. godz. 20:00  

UWAGA: Ewentualne korekty zgłoszeń – przesłane najpóźniej do dnia 6.11.2018r. 
oznaczone na zgłoszeniu kolorem czerwonym.  

Konkurencje sprawnościowe:  

Młodziki: 

Walki:   Zawodnicy od 6 kup w górę (zawodnicy poniżej 6 kup tylko po   
   wcześniejszym ustaleniu z organizatorem turnieju)  

Kategorie:   Chłopcy/Dziewczynki zależne od wieku, wagi i stopnia.  

Poomse:   Kategoria Open 

Kategorie:   Chłopcy/Dziewczynki zależne od wieku i stopnia. 

16+: 

Walki:   Zawodnicy powyżej 16 roku życia.  

Kategorie:   Mężczyźni/Kobiety w zależności od wieku, wagi, stopnia (w zależności 
   od ilości chętnych uczestników)  
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Regulamin: 

• Opłata startowa wynosi 40zł za zawodnika, płatne przez kierownika drużyny. 
• Zgłoszenie po terminie od zawodnika 10zł. 
• Zawodnik musi posiadać legitymacje szkolną (dowód tożsamości) i okazać na żądanie 
organizatora. 
• Zawodnicy startując muszą posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia. 
• Zawodnicy startujący w II Mistrzostwach Taekwondo ETA o Puchar Gminy Siechnice 
muszą być ubezpieczeni.  
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich następstw.  
• Przepisy Kyorugi odbywa się wg wymagań ETA. 
• Wszystkie protesty i zażalenia zgłasza kierownik drużyny na piśmie za opłatą 50zł. 
• Organizator zastrzega sobie zmianę kategorii w zależności od ilości zgłoszeń.  
• Organizator przyjmie korekty zgłoszeń zaznaczone na czerwono na poprawionej liście 
zawodników (Zgłoszeniu) przesłanym do dnia 6.11.2018r. np. w wadze lub wieku 
zawodnika.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku i wagi zawodnika przed 
przystąpieniem do konkurencji walki sportowej. 

Program zawodów: 
8:30 - 9:00  Rejestracja drużyn i zawodników. 

10:00   Rozpoczęcie konkurencji turnieju. 

12:00   Oficjalnie otwarcie. 

15:30   Dekoracja. 

16:30    Planowane zakończenie Turnieju 

 
Biuro Turnieju:  Tobiasz Brill   zgłoszenia tylko tobiasz.brill@gmail.com 
Zalecenie organizatora : Prosimy o dokładne poinformowanie zawodników o formule 
oraz regulaminie zawodów. Zawodnicy, którzy będą brali udział w konkurencji walki 
pokazowej prosimy o wydrukowanie poniższej umowy, podpisanie jej i przekazanie w 
Biurze Turnieju podczas rejestracji zawodników i drużyn. 

Liczymy, że pojawimy się wspólnie w licznym gronie, aby propagować rozwój Taekwondo 
wśród młodzieży i zaprezentujemy niesamowicie efektowne walki pokazowe w kategorii 
16+. 

Z poważaniem 
PEKHO Św. Katarzyna  
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Umowa 
dot. konkurencji walki pokazowej dzieci. 

Zawarta pomiędzy organizatorem II Mistrzostw Taekwondo ETA o Puchar Gminy Siechnice 
reprezentowanym przez Tobiasza Brilla, 

a 

Ja.......................................................................prawny opiekun .........................................................  
  (imię nazwisko)          (imię nazwisko zawodnika) 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Mistrzostwach Taekwondo ETA o Puchar Gminy 
Siechnice w dniu 10 listopada 2018 w konkurencji walki pokazowej. W przypadku wypadków i ich 
następstw podczas w/w Turnieju, nie będę wnosił pretensji do organizatora Turnieju.  
KS PEKHO Rawicz 
Tobiasz Brill 

...........................................................................  
(podpis obojga rodziców lub opiekunów) 

...........................................................................  
(potwierdzenie zgodności podpisów /opiekunów)  

(Prezes Klubu lub Kierownik Drużyny) 
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