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Komunikat Organizacyjny  

Taekwondo Olimpijskie 
 

1. DATA I MIEJSCE: 16-18.10.2020r. 

2. GOSPODARZ: Marszałek Województwa Lubelskiego 

3. ORGANIZATOR: Lubelska Unia Sportu, Okręgowy Związek Taekwondo 

Olimpijskiego w Lublinie 

 

4. OSOBY FUNKCYJNE: 

• Sędzia Główny – Mateusz Pacut 

• Dyrektor Zawodów – Wojciech  Kowalski 

• Kierownik Biura – Konrad Rajda 

• Koordynator Zawodów – Wojciech Kowalski 

 

5. BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Hala Sportowa MOSiR Puławy, Aleja Partyzantów 11  

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZTaekwondo Olimpijskie i: 

• mieć aktualną licencję PZTaekwondo Olimpijskiego, 

• legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport 

lub legitymacja szkolna), 

• mieć numer PESEL, 

• posiadać dokument z aktualnym orzeczeniem o zdolności do uprawiania 

sportu, 

• posiadać stopień szkoleniowy minimum 7 kup 



Kategorie: 

• Kyorugi 

K: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg 

M: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg 

• Dwubój techniczny (pięć grup K/M wagowych) 

 

7. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia zawodników kluby dokonują poprzez platformę SportZona 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2020r. 

 

8. NAGRODY: 

Medale dla zawodników za zajęte miejsca 1 – 3. Puchary dla trzech pierwszych 

województw i klubów.  

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

W tym roku, wyjątkowo ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 

zawodniczki i zawodnicy jak również ich szkoleniowcy będą zakwaterowani i 

żywieni na koszt klubów. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji. 

 

Sugerowane miejsca zakwaterowania: 

- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (bursa szkolna) ul. Wojska 

Polskiego 7 Puławy, tel. 660431306, 81 8863705, 81 8863938 pani Partyka 

Katarzyna, sekretariat@rcku.pulawy.pl 

- Pensjonat „U Błażeja” Drzewce Kolonia 67B, tel. 668882283 pan Wiesław 

Smyrgała 

 

10. ORGANIZACJA ZAWODÓW 

• Zawody zostaną rozegrane w systemie daedo 2 generacji na 4 matach 

• Odbędą się repasaże od ósemek 

 

11. ZAZADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii: 

• Zawody odbywają się bez udziału publiczności 

• Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników 

oraz środki do dezynfekcji obiektu i sprzętu sportowego 

• Po każdej walce będą dezynfekowane ochraniacze klatki piersiowej (hogo) i 

kaski 

• Program przewiduje regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali 

sportowej 

• Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas 

zawodów powinny zakrywać usta i nos 

• Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić  

maseczki ochronne lub przyłbice 

• Podczas wagi ora uroczystości otwarcia zawodów wszyscy zawodnicy mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa. 

• Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji 

(katar, kaszel itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję 

podejmuje sędzia wagi. 



 

12. INNE 

• Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z 

braku powyższego ubezpieczenia 

• Każdy województwo ma obowiązek wystawić oficjalną delegację na 

uroczyste otwarcie zawodów w sobotę o godzinie 14.30 

• Maksymalny limity startujących: 

- 200 zawodników 

- 200 zawodniczek 

W przypadku przekroczenia limitu w którejkolwiek grup płci, o 

zakwalifikowaniu do udziału w zawodach zdecyduje PZTO na podstawie 

Rankingu Kadet PZTO 2019r. oraz w dalszej kolejności na podstawie 

wyników sportowych w latach ubiegłych. 

 

 

 
 

Program Zawodów 
16.10.2020 (piątek) 
16.00 – 19.00 rejestracja, weryfikacja, ważenie mężczyźni 
20.00 - Odprawa techniczna (hala) 
 
17.10.2020 (sobota) 
7.30 – 8.30 ważenie – mężczyźni 
8.30 – 9.00 losowanie 
9.00 -12.00 dwubój techniczne – mężczyźni (przerwa techniczna ok. 30 min.) 
12.00 – 13.30 walki – mężczyźni 
13.30 - 14.30 przerwa obiadowa 
14.30 – 15.00 uroczyste otwarcie zawodów 
15.00 – 19.00 walki mężczyźni ciąg dalszy (przerwa techniczna ok. 30 min.) 
16.00 – 17.30 ważenie – kobiety 
 
18.10.2020 (niedziela) 
7.30 – 8.30 ważenie – kobiety 
8.30 – 9.00 losowanie 
9.00 – 12.00 dwubój techniczny – kobiety (przerwa techniczna ok. 30 min.) 
12.00 - 13.30 walki kobiety 
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa 
14.30 – 18.00 walki kobiety ciąg dalszy (przerwa techniczna ok. 30 min.) 
18.00 – 18.30 dekoracje zwycięzców i zakończenie zawodów 
 


