ORGANIZATORZY

Polski Związek Taekwon-do
Bartoszycka Szkoła Taekwon-do
PATRONAT I WSAPRCIE FINANSOWE

Poseł na Sejm RP Pan Adam Ołdakowski
Marszałek woj. Warmińsko Mazurskiego
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Wójt Gminy Bartoszyce
Starosta Powiatu Bartoszyckiego
TERMIN

31.03 – 02.04 2017 roku
MIEJSCE

Gminna Hala Sportowa
11-200 Bezledy 13 A
( dojazd 8 – 10 km od miejsca
zakwaterowania)
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Bartis
Plac Konstytucji 3-go Maja 5, 11-200 Bartoszyce
Cena 120 zł za 1 dobę z pełnym wyżywieniem
Dworek Dębówko
Dębówko 1, 11-200 Bartoszyce
Cena 120 zł za 1 dobę z pełnym wyżywieniem
Hotel Wardomy
11-200 Bartoszyce
Cena 120 zł za dobę z pełnym wyżywieniem
Internat ZSP1
ul. Limanowskiego 15
Cena 60 zł za dobę z pełnym wyżywieniem
Rezerwację zakwaterowania proszę przesłać na załączonym druku. Opłatę za
zakwaterowanie proszę uiścić do dnia 26 marca na konto:
BGŻ 49 2030 0045 1110 0000 0317 6070
O podziale zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Na dzień 14.03 wolne
miejsca:
Hotel Bartis – około 20
Hotel Dębówko – około 40
Hotel Wardom – około 70
Internat – około 50
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PROGRAM ZAWODÓW
31 marca (piątek)
16.00-19.00 kwaterowanie, badania, waga – hotel Bartis
19.00 – 20.00 weryfikacja aplikacji
20.00 zatwierdzanie aplikacji, losowanie, odprawa trenerów – hotel Bartis
01 kwietnia (sobota)
8.00 – odprawa sędziów
8.30 - 18.00 rozgrywanie konkurencji seniorów
13.00 – 13.30 dekoracje rozegranych konkurencji / przerwa obiadowa dla sędziów obiad przy hali
14.00-15.00 – obiady dla zawodników
19.00-20.00 – Gala Finałowa
20.30 kolacja w miejscu zakwaterowania
02 kwietnia (niedziela)
8.30 – odprawa sędziów
9.00-16.00 - rozgrywanie konkurencji juniorów i seniorów starszych
13.00-13.30 dekoracje rozegranych konkurencji / obiad dla sędziów przy hali
14.00-15.00 – obiady dla zawodników
WARUNKI UCZESTNICTWA
a) opłacenie startowego w wysokości 50 zł za zawodnika
b) posiadanie aktualnych badań sportowo lekarskich potwierdzonych wpisem do
książeczki
c) pozytywna weryfikacje przez komisję sędziowską
d) posiadanie przez klub licencji Polskiego Związku Taekwon-do
e) posiadanie stopnia seniorzy starsi i seniorzy – 5 cup, juniorzy i juniorzy młodsi
startujący w kategorii juniorów – 4 cup
Ważenie juniorów startujących w niedziele możliwe będzie w sobotę w godz. 18-19.00 na hali

REGULAMIN
Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD, kwestie
sporne rozstrzyga Dyrektor zawodów. Zawody rozegrane zostaną na 4 polach walki.
O sprawach nie ujętych w komunikacie
decyduje Dyrektor zawodów.
NAGRODY
Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary za I miejsca oraz puchary dla
najlepszych klubów i zawodnika i zawodniczki.
Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
INNE
- dla zawodników nie korzystających z zakwaterowania organizatora istnieje
możliwość zamówienia obiadów w cenie 15 zł wydawanych przy hali. Należy przesłać
zamówienie na oddzielnym druku
- w przypadku indywidualnych rezerwacji noclegów można polecić Pałac Galiny,
Agroturystyka Mimoza Krawczyki – około 20 km od hali, Hotel Krasicki w Lidzbarku
Warmińskim, Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim – 32 km od hali.
Aplikacje proszę przesłać na adres: grand-prix2017@o2.pl i na info@pztkd.lublin.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2017.
Tel. Kontakt:697724909 Tomasz Zaremba
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