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XXXI MISTRZOSTWA POLSKI 
TAEKWON-DO SENIORÓW 

KŁOBUCK 2018 
 

 
1. Nazwa imprezy: 
 

Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów  - Kłobuck 2018 
 
2. Cel: 

 Promocja dyscypliny, Gminy Kłobuck, Powiatu Kłobuckiego i Województwa Śląskiego 
 
3. Organizatorzy: 

 Polski Związek Taekwon-Do 
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient” Kłobuck 
 Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
 Gmina Kłobuck 

 
4. Gospodarz: 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient” Kłobuck 
 
5. Patronat: 

 pan Jerzy Zakrzewski - Burmistrz gminy Kłobuck  
 

6. Patronat medialny: 

 Kłobucka pl 
 Nowiny Kłobuckie 
 Miejska TV 

 
7. Termin i miejsce: 

 25-27 maja 2018 r. (piątek, sobota, niedziela) 
 Hala Sportowa przy Gimnazjum w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4 

 
8. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 Ośrodek Wczasowy „Pod Grzybkiem” www.podgrzybkiem.pl , 42-110 Popów, Zawady 
 ul. Piwna 7; Cena – 130 ,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i wyżywienie (kolacja, 
śniadanie, obiad) TYLKO DLA KLUBÓW STARTUJĄCYCH W SOBOTĘ (brak opcji 
noclegu na dwie doby) 

 Ośrodek Wczasowy „Słoneczny Brzeg” www.slonecznybrzeg.com , 42-110 Popów, Zawady, 
ul. Wypoczynkowa 25 



 Domek 6 osobowy Cena – 140,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i wyżywienie 
(kolacja, śniadanie, obiad) 

 Domek 8 osobowy Cena – 140,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i wyżywienie 
(kolacja, śniadanie, obiad)  

 Chata 4 osobowa Cena – 150,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i wyżywienie 
(kolacja, śniadanie, obiad) 

 Hotel pokój 2 osobowy Cena – 170,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i 
wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad) 

 Hotel Restauracja „Casablanca” www.casablanca-kamyk.pl 42-125 Kamyk, ul. Szkolna 36: 
Cena – 110 ,- zł. od osoby za jedną dobę, w tym nocleg i wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad) 

 
UWAGA ! 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla klubów, które prześlą 
swoje zgłoszenie po podanym terminie. 

 
9. Program zawodów: 

25 maj 2018 r. (piątek) 
16.00 - 19.00 waga i badania lekarskie (Hala Sportowa przy Gimnazjum w Kłobucku, ul. Bohaterów  
       Bitwy pod Mokrą 4) 
18.00 - 20.00 kolacja w miejscu zakwaterowania 
20.00 - 21.30 zebranie Zarządu PZTKD (Sala konferencyjna Hotelu Wenecka w Kłobucku,  
                      ul. Częstochowska 39) 
26 maj 2018 r. (sobota) 
07.00 - 08.00  śniadanie w miejscu zakwaterowania 
08.15 - 08.30 odprawa sędziów 
08.30 - 08:45 odprawa trenerów 
09.00 - 13.00  eliminacje i finały konkurencji indywidualnych 
13:00 - 13:30 ceremonia otwarcia Mistrzostw i wręczenie podziękowań zawodnikom kończącym karierę  
         zawodniczą w Reprezentacji Polski Taekwon-do 
13.30 - 15.00 obiad 
15:00 - 19:30 ciąg dalszy Mistrzostw 
20:00 - 21:00 kolacja w miejscu zakwaterowania 
27 maj 2018 r. (niedziela) 
07.00 - 08.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania 
08.15 - 08.30 odprawa sędziów 
09.00 - 14.00 eliminacje i finały konkurencji indywidualnych oraz drużynowych 
12.30 - 14.00 wydawanie obiadów 

 
10. Warunki uczestnictwa: 

a) Opłacenie startowego w wysokości 60,- zł od zawodnika (decyzja Zarządu z dnia 16.12.2017 r.) 
Startowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Taekwon-Do: Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A. nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018 b.r. 
bez względu na fakt czy zawodnik startuje w konkurencjach indywidualnych czy drużynowych. 

b) W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki: 
- zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-Do na 2018 r., 
- posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do karty sztywnej zawodnika,  
- posiadający stopień szkoleniowy minimum 5 kup seniorzy, 
- posiadający stopień szkoleniowy minimum 4 kup juniorzy, 

- zakwalifikowani zgodnie z rankingiem PZTKD w konkurencjach indywidualnych walk, 
indywidualnych układów i technik specjalnych, 

- w konkurencjach indywidualnych testów siły, drużynowych układów, drużynowych walk oraz walki 
aranżowanej zakwalifikowani zgodnie z regulaminem PZTKD na podstawie zgłoszeń klubu. 

 
 
 
 



 
 

11. Regulamin zawodów: 
Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD w następujących 
konkurencjach seniorów wg regulaminu PZTKD: 

1. Konkurencje indywidualne  
Kobiety:  

 indywidualne układy: stopnie uczniowskie 5-1 kup, I Dan, II Dan, III–IV Dan, 
 indywidualne walki w kategoriach wagowych: -50 kg, -56 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg; 
 indywidualne techniki specjalne, 
 indywidualne testy siły, 

Mężczyźni: 
 indywidualne układy: stopnie uczniowskie 5-1 kup, I Dan, II Dan, III Dan, IV-VI Dan, 
 indywidualne walki w kategoriach wagowych: -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, -85 kg, +85kg, 
 indywidualne techniki specjalne, 
 indywidualne testy siły, 

2. Konkurencje drużynowe: 
Kobiety 

 układy 
 walki 

Mężczyźni 
 układy 
 walki 

3. Walki aranżowane 
 
12. Nagrody: 

Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary i statuetki dla najlepszych klubów, zawodnika  
i zawodniczki.  

 
13. Sprawy różne: 

Rywalizacja odbywać się będzie na czterech polach walki + pole do technik specjalnych oraz testów siły. 
Zawodnicy muszą posiadać wymagany sprzęt do walki: 10-unc. rękawice typu bokserskiego, protektory 
na stopy, suspensorium (mężczyźni), doboki ITF. Obok hali znajduje się sala gimnastyczna (połączone 
korytarzem), na której będzie rozłożona mata - sala ta będzie przeznaczona do rozgrzewek zawodników.  
O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor Zawodów. 

 
14. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia noclegów i wyżywienia na załączonym druku przesłać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22.05.2018 r. 
 na adres:                          ULKS „Orient” Kłobuck, 42-125 Kamyk, Libidza, ul.Biała 9 
 pocztą elektroniczną:  slawjaskula@wp.pl 
 telefonicznie:                   509 971 087 

 zgłoszenie zawodników za pomocą aplikacji SportData Event Technology należy wykonać do 
dnia 22.05.2018 r. System zakończy przyjmowanie zgłoszeń o godzinie 23.59 w w/w dniu, po 
tym terminie dokonywanie zmian nie będzie możliwe. 

      
      15. Losowanie: 

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2018 r. Wyniki losowania dostępne będą na portalu   
SportData Event Technology. 

 
      16. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. 

 
 

Do zobaczenia w Kłobucku - serdecznie zapraszamy !!! 


