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Mistrzostwa Polski Juniorów                

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski                           

w Taekwondo Olimpijskim  
23-25.10.2020r. Warszawa 

 

 

1. ORGANIZATORZY: 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, biuro@pztaekwondo.pl  

 

2. OSOBY FUNKCYJNE: 

Kierownik organizacyjny: Łukasz Jóźwiak  

Dyrektor zawodów z PZTO: Artur Chmielarz 

Sędzia główny: Anna Rapita-Pyzel 

Biuro zawodów: Konrad Rajda  

 

3. MIEJSCE WAŻENIA ZAWODNIKÓW:  

Hala Sportowa OSIR Polna, Adres: Polna 7A, 00-625 Warszawa 

 

4. MIEJSCE ZAWODÓW: 

Hala Sportowa OSIR Polna, Adres: Polna 7A, 00-625 Warszawa 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów spełniający następujące 

warunki: 

• Aktualna licencja klubowa na współzawodnictwo i zawodnicza PZTO na 2020r. 

• Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie 

o zdolności do startu w zawodach taekwondo). 

• Ważna polisa ubezpieczeniowa NNW zawodników.  

• Wymagany regulaminem PZTO co najmniej stopień szkoleniowy:  

Junior (15-16-17 lat) 2005 – 2003, minimum stopień 6 kup,  

Młodzieżowiec (18-19-20-21 lat) 2002 – 1999, minimum stopień 5 kup 

• Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującymi z regulaminem World 

Taekwondo i PZTO. 

 

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regulaminami stosowanymi w PZTO. 

 

6. KONKURENCJE: 

Kyorugi mężczyźni i kobiety. 
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7. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:  

Junior (15-16-17 lat) 2005 – 2003, minimum stopień 6 kup – MPJ,  

K:  -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg 

M: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg 

Młodzieżowiec (18-19-20-21 lat) 2002 – 1999, minimum stopień 5 kup – MMP  

K:  -49kg, -57kg, -67kg, +67kg 

M: -58kg, -68kg, -80kg, +80kg 

Konkurencje rozegrane zostaną w elektronicznym systemie sędziowania Daedo Gen.2 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową na stronie: sportzona.pl 

w terminie do dnia 15.10.2020 (junior), 16.10.2020 (młodzieżowiec) 

 Uwaga: termin otwarcia zgłoszeń zostanie zakomunikowany w osobnym ogłoszeniu! 

 

Kierownik drużyny zobowiązany jest przedstawić oryginał zgłoszenia (podpisany przez   

przedstawiciela klubu) wraz z potwierdzeniem opłaty startowej w biurze zawodów podczas 

rejestracji. 

 

9. OPŁATY STARTOWE: 

100 zł od zawodnika – wpłaty do dnia zgodnego z terminami zgłoszeń zawodników 

(płatność przelewem na konto PZTO: 86 1160 2202 0000 0000 2764 3189). 

Opłaty wniesione po terminie – 130zł 

Zmiana kategorii po dniu zgłoszeń (brak możliwości zmian w dniu zawodów!) – 30zł 

Po zamknięciu zgłoszeń opłaty będą pobierane według zgłoszeń, również za zawodników 

nieobecnych na wadze.  

 

10. NAGRODY:  

• dyplomy za miejsca 1-3 

• medale za miejsca 1-3 

• puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kat. junior i młodzieżowiec 

• puchary dla najlepszej drużyny zawodów w kategorii junior i młodzieżowiec  

 

11. ZAKWATEROWANIE: 

Kluby dokonują rezerwacji we własnym zakresie. 

 

Sędziowie w sprawach miejsca zakwaterowania powinni kontaktować się 

z kierownikiem organizacyjnym panem Łukaszem Jóźwiakiem 

(jozwiak@pztaekwondo.pl) 

 

12. ZASADY 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 
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• 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 oraz 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. 

 

13. PROGRAM ZAWODÓW: 

23 październik 2020r. (piątek) 

19.00 – 21.00 - rejestracja, kontrola badań i ważenie zawodników (juniorzy) 

 

24 październik 2020r. (sobota) 

7:00 – 9:00 – rejestracja, kontrola badań i ważenie zawodników (juniorzy) 

9:00 – 10:00 – losowanie walk MPJ 

10:00 – 14:30 – walki eliminacyjne MPJ (w trakcie zawodów 30min przerwa techniczna) 

14:30 – 15:00 - przerwa obiadowa 

15.00 – 15:15 - oficjalne uroczyste otwarcie zawodów 

15:15 – walki eliminacyjne, półfinałowe i finałowe MPJ  

(w trakcie zawodów 30min przerwa techniczna) 

18.00 – 20.00 - rejestracja, kontrola badań i ważenie zawodników (młodzieżowcy) 

 

25 październik 2020r. (niedziela) 

7:00 – 8:00 – rejestracja, kontrola badań i ważenie zawodników (młodzieżowcy) 

8:00 – 9:00 – losowanie walk MMP 

9:00 – 13:30 walki eliminacyjne, półfinałowe  

(w trakcie zawodów 30min przerwa techniczna)        

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa                             

15.00 – walki półfinałowe, walki finałowe, dekoracje medalistów MMP, przewidywane 

zakończenie zawodów. 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA KOREKT 

CZASOWYCH POWYŻSZEGO HARMONOGRAMU INFORMUJĄC 

BEZPOŚREDNIO W TRAKCIE ZAWODÓW. 

 

14. INNE: 

• Zmiana kategorii wagowej możliwa jest jedynie w dzień poprzedzający zawody. Nie 

ma możliwości zmiany kategorii wagowej w dniu startu! Osoby, które nie zmieszczą 

się w limicie wagi w dniu zawodów zostaną zdyskwalifikowane. 

• Z przyczyn organizacyjnych nie odbędzie się poranne losowe doważanie „random 

weigh-in”. 

• Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnych stópek elektronicznych Daedo 

Gen. 2 



• Każda mata wyposażona będzie w system Video Replay. 

• Maksymalny limit startujących: 

• - MPJ – 200 osób (kobiety i mężczyźni) 

• - MMP – 150 osób (kobiety i mężczyźni) 

• 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 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki związane 

z uczestnictwem w zawodach i konsekwencje wynikające z braku obowiązkowego 

ubezpieczenia. 


