
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. ORGANIZATORZY : 
• Klub Sportowy Sparta 

• Gmina Mykanów 

• Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

• Polski Związek Taekwon-Do 
 

2. TERMIN I MIEJSCE: 
• 02-04 marzec 2018r.Hala sportowa Gminy Mykanów ul. Słoneczna 114k/Częstochowy 

 
3. ZAKWATEROWANIE I WY ŻYWIENIE: 

(cena zawiera koszt noclegu ze śniadaniem  UWAGA: podana cena dotyczy pokoju  
2-osobowego za dobę hotelową, istnieje możliwość rezerwacji pokoi jedno lub 
dwuosobowych)  

• Hotel Grand*** - Drogowców   8, 42-218 Częstochowa, grand.com.pl, – 190 zł  

• Hotel Scout *** - Drogowców 12, 42-200 Częstochowa, hotel-scout.pl, – 240 zł 

• Hotel Ibis ***    - Jaskrowska 22, 42-200 Częstochowa, accorhotels.com, - 176 zł 
 
Uwagi: 

Organizator zabezpiecza 2 noclegi: 2/3 oraz 3/4 marca 2018 ze śniadaniem, które wliczone 
jest w podane ceny.  
Zamówienie i płatność za noclegi na konto klubu nr: 28 1140 2004 0000 3102 7598 2367 
najpóźniej do dnia 15 lutego 2018r. Po tym terminie organizator nie zajmuje się 
zamówieniem noclegów. 
Potwierdzenie wpłaty i zamówienie prosimy wysłać na e-mail: pptkd2018@mykanow.pl. 
Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowych posiłków dla grup (obiady sobota  
i niedziela), koszt dwudaniowego obiadu – 27 zł - płatne gotówką w dniu przyjazdu.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych o zakwaterowaniu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego rozlokowania klubów  
w powyższych hotelach.  
 

4. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW: 
• Zgłoszenie zawodników za pomocą systemu SportData Event Technology, poprzez link na 

stronie internetowej: pztkd.lublin.pl i lub bezpośrednio poprzez link: 
 https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set.php?id=99 w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23.02.2018r. System zakończy przyjmowanie zgłoszeń o godzinie 23.59 w w/w dniu, po 
tym terminie dokonywanie zmian nie będzie możliwe. 



 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniające poniższe warunki: 
• zrzeszeni w klubach posiadających licencję PZTKD na 2018r.  

• posiadający aktualne badania lekarskie, potwierdzone wpisem w licencji zawodniczej 

• posiadający stopień szkoleniowy minimum: seniorzy – 5 kup, juniorzy – 5 kup, juniorzy 
(startujący w kat. seniorów) – 4 kup, juniorzy młodsi (startujący w kat. juniorów) - 5 kup 

• opłacenie startowego w wysokości 60 zł od zawodnika  

Uwaga: Startowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Taekwon-Do w Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A., nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 
23.02.2018r.  Do czasu opłacenia startowego zawodnicy przebywają na tzw. liście oczekujących. 
Jeżeli do danego nie zostanie opłacone startowe zawodnicy nie będą mogli wziąć udziału  
w zawodach. Startowe nie będzie zwracane w przypadku, gdy zawodnik nie dojedzie.  

6. LOSOWANIE : 
• Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 26.02.2018r. Wyniki losowania dostępne będą 

na portalu SportData Event Technology.  
 

7. PROGRAM ZAWODÓW: 

2 marca 2018 (piątek) 
• Od 16 przyjazd i kwaterowanie ekip – Hala Sportowa Gminy Mykanów ul. Słoneczna 114. 
• 16:00 – 19:00 akredytacja, kontrola wagi oraz badania lekarskie 
• 18:00 – 19:00 odprawa sędziowska (zapoznanie z nowym systemem sport data)  
• 19:30 –  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZTKD termin pierwszy 
• 19:40 – Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZTKD termin drugi 

3 marca 2018 (sobota) 
• 07:00 – 08:00 śniadanie 
• 09:00 – 16:00 rozgrywanie konkurencji zgodnie z planem zawodów 
• od 18:00 – gala finałowa i oficjalne otwarcie Pucharu Polski  
• od 13:30 – 15:30 – obiad zapewniony dla sędziów i obsługi zawodów) 

4 marca 2018 (niedziela) 
• 07:00 – 08:00 śniadanie 
• 09:00 – 17:00 rozgrywanie konkurencji zgodnie z planem zawodów 
• od 13:30 – 15:30 – obiad zapewniony dla sędziów i obsługi zawodów) 

  
*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów  
 *w związku z przewidzianą galą finałową na sobotę kategorie wagowe męskie 70 kg, 78 kg, 
+85kg mogą zostać przeniesione na niedzielę. O przeniesieniu kategorii wagowych zadecyduje 
Dyrektor Zawodów po losowaniu. 
 

8. REGULAMIN ZAWODÓW : 
• Zawody zostaną rozegrane według regulaminu współzawodnictwa sportowego ITF i PZTKD. 

Kwestie sporne i nieujęte w komunikacie będą rozstrzygane przez Dyrektora Zawodów. 
Zawody zostaną rozegrane na pięciu polach walki. 



*organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Zawodnicy zgodnie z Art. 38 ust. 2 Ustawy 
o sporcie muszą zostać ubezpieczeni przez kluby macierzyste 
 

9. KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE : 
Puchar Polski Taekwon-Do Juniorów 

Konkurencja/ Kategoria Kobiety Konkurencja/ Kategoria Mężczyźni 

Układy  Stopnie uczniowskie. Układy  Stopnie uczniowskie. 
Układy  Stopnie mistrzowskie Układy  Stopnie mistrzowskie 
Walki. gr. 5-2 kup do 45 kg Walki. gr. 5-2 kup do 50 kg 
Walki. gr. 5-2 kup do 50 kg Walki. gr. 5-2 kup do 56 kg 
Walki. gr. 5-2 kup do 55 kg Walki. gr. 5-2 kup do 62 kg 
Walki. gr. 5-2 kup do 60 kg Walki. gr. 5-2 kup do 68 kg 
Walki. gr. 5-2 kup do 65 kg Walki. gr. 5-2 kup do 75 kg 
Walki. gr. 5-2 kup pow. 65 kg Walki. gr. 5-2 kup pow.75 kg 
Walki gr. 1kup - Dan do 45 kg Walki gr. 1kup - Dan do 50 kg 
Walki gr. 1kup - Dan do 50 kg Walki gr. 1kup - Dan do 56 kg 
Walki gr. 1kup - Dan do 55 kg Walki gr. 1kup - Dan do 62 kg 
Walki gr. 1kup - Dan do 60 kg Walki gr. 1kup - Dan do 68 kg 
Walki gr. 1kup - Dan do 65 kg Walki gr. 1kup - Dan do 75 kg 
Walki gr. 1kup - Dan pow. 65 kg Walki gr. 1kup - Dan pow.75 kg 
Techniki specjalne + Techniki specjalne + 

 
Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów 

Konkurencja/ Kategoria Kobiety Konkurencja/ Kategoria Mężczyźni 

Układy  Stopnie 5-1 kup Układy  Stopnie 5-1 kup 
Układy  Stopnie I Dan Układy  Stopnie I Dan 
Układy  Stopnie II Dan Układy Stopnie II Dan 
Układy  Stopnie III – VI Dan Układy Stopnie III Dan 
  Układy Stopnie IV- VI Dan 
Walki indywidualne do 50 kg Walki indywidualne do 57 kg 
Walki indywidualne do 56 kg Walki indywidualne do 63 kg 
Walki indywidualne do 62 kg  Walki indywidualne do 70 kg 
Walki indywidualne do 68 kg Walki indywidualne do 78 kg 
Walki indywidualne do 75 kg Walki indywidualne do 85 kg 
Walki indywidualne pow. 75kg Walki indywidualne pow. 85 kg 
Techniki specjalne + Techniki specjalne + 

 
10. NAGRODY : 

• Puchar za I miejsce, medale za I, II i 2x III miejsca  
• Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek 
• Puchary dla najlepszych klubów w klasyfikacji generalnej za zajęcie I, II, III i IV miejsca 

 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy ! 

 


