X Międzynarodowy Turniej Taekwondo
ETA Dzieci o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

06 kwietnia 2019
Komunikat nr 1
Termin 06.04.2019 godz.8.30
Miejsce /adres: Hala Sportowa Grodzisk Wielkopolski ul. Żwirki i Wigury 2 a
Warunki uczestnictwa: Zawodnicy i zawodniczki do 16 lat z licencją ETA.
Zgłoszenia : według dołączonej listy na adres organizatora e-mail : decyrano@wp.pl
termin zgłoszeń do 29.03.2019 godz. 20:00
Konkurencje sprawnościowe:
zawodnicy do 17 lat ( zawodnicy poniżej 6 kup tylko
po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem turnieju).
podział Chłopcy/dziewczynki/ kat/ wiek /stopień
Poomse: Indywidualne Mistrzostwa Polski Taekwondo ETA.
Walki :

Regulamin:
-opłata startowa 50 zł za zawodnika ,płatne przez kierownika drużyny.
-zgłoszenie po terminie od zawodnika 70 zł.
-zawodnik musi posiadać legitymacje szkolną (dowód tożsamości) i okazać na żądanie organizatora.
-zawodnicy startując muszą posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia. możliwość
badania lekarskiego na miejscu ,odpłatnie.
-Zawodnicy startujący w X Międzynarodowym Turnieju Taekwondo Dzieci o Puchar Burmistrza Grodziska
Wlkp., Mistrzostwa Polski Poomse Taekwondo ETA muszą być ubezpieczeni .
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadków i ich następstw.
-Przepisy Kyorugi- walki pokazowej ,odbywa się wg wymagam ETA.
-Wszystkie protesty i zażalenia zgłasza kierownik ekipy za opłatą 100zł.
-Uwaga: Kluby mogą przywieść swoich sędziów , zgłosić przy zgłoszeniu listy zawodników.
-Organizator zastrzega sobie zmianę kategorii w zależności od ilości zgłoszeń.
-Organizator prosi również przy dokonywaniu korekt i ponownym dosyłaniu poprawionej listy zawodników
o zaznaczenie na czerwono dokonanych zmian np. w wadze lub wieku zawodnika.
-Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku i wagi zawodnika przed przystąpieniem do
konkurencji walki sportowej.
Program:
8.30-9.00 Przyjazd drużyn /zawodników.
10.00 Rozpoczęcie konkurencji turnieju.
12.00 Oficjalnie otwarcie
15.30 Dekoracja 16.30 Planowane zakończenie Turnieju
Biuro Turnieju: Adam Cyraniak zgłoszenia tylko decyrano@wp.pl
zalecenie organizatora : wydrukować komunikat dla każdego zawodnika .
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następstw podczas w/w Turnieju, nie będę wnosił pretensji do organizatora Turnieju.
KS Rangdo Grodzisk Wlkp.
Adam Cyraniak

...........................................................................
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..............................................................................
(potwierdzenie zgodności podpisów /opiekunów)
(Prezes Kluby lub Kierownik Drużyny)

Umowa
dot .konkurencji walki pokazowej dzieci.
Zawarta pomiędzy organizatorem TTD o Puchar Burmistrza Grodziska Wlkp., reprezentowanym
przez Adama Cyraniaka.
a.
Ja......................................................................prawny opiekun .......................................................
( imię nazwisko)

(imię nazwisko zawodnika)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Taekwondo ETA Dzieci o Puchar Burmistrza
Grodziska Wlkp. W dniu 06 kwietnia 2019. w konkurencji walki pokazowej. W przypadku
wypadków i ich
następstw podczas w/w Turnieju, nie będę wnosił pretensji do organizatora Turnieju.
KS Rangdo Grodzisk Wlkp.
Adam Cyraniak

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

..............................................................................
(potwierdzenie zgodności podpisów /opiekunów)
(Prezes Kluby lub Kierownik Drużyny)

