
 

K O M U N I K A T   

XXVIII MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH TAEKWON-DO ITF  
28-30.05.2021 r NOWA RUDA-SŁUPIEC  
Organizatorzy:  
- Polski Związek Taekwon-do  

- Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka  

- Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Miasta Nowa Ruda  

 

Patronat honorowy ; 

- STAROSTA KŁODZKI Pan Maciej Awiżeń 

- BURMISTRZ NOWEJ RUDY Pan Tomasz Kiliński 

 

Termin i miejsce:  
28-30 maja 2021 r. ( piątek, sobota, niedziela)  

Hala przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 16  

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:  

- DOM WYPOCZYNKOWY ”SportCentrum” , RESTAURACJA „Sportowa”  

- CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE ul. Kłodzka 16,  Nowa Ruda-Słupiec.  

 

- Cena – 220zł od osoby (2 doby) noclegi i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

- Cena - 125zł od osoby  (1 doba) noclegi i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

 

 

Posiadamy ograniczoną ilość miejsc hotelowych. O ich rezerwacji, decydować będzie 

kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

Program zawodów:  

28 maja 2021r ( piątek)  
15.30-18.30 przyjazd ekip  

18.30-20.30 kolacja,  restauracja przy hali widowiskowo-sportowej  

29-30  maja 2021r. (sobota, niedziela )  
07.00-08.30 śniadanie  

09.00           Start zawodów. Dokładna rozpiska zostanie przesłana oddzielnym komunikatem po 

zamknięciu zgłoszeń w systemie Sportdata. 



Warunki uczestnictwa:  

a) Opłacenie startowego wg systemu Sportdata 

b) W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:  

- zrzeszeni w klubach, posiadających licencje Polskiego Związku Taekwon-do na 2021r.,  

- posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone w karcie sportowca, ubezpieczenie NNW 

- uzyskały kwalifikacje zgodnie z przepisami i regulaminami PZTKD  

Regulamin zawodów:  
Zawody zostaną rozegrane według regulaminów i przepisów ITF i PZTKD, kwestie sporne 

rozstrzyga Dyrektor zawodów  

Nagrody:  
Dyplomy i medale za I, II i 2 x III miejsca, puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, 

dla najlepszych klubów oraz zawodniczki i zawodnika.  

Sprawy różne:  
Rywalizacja odbywać się będzie na czterech polach walki + pole do technik spec. Zawodnicy 

muszą posiadać indywidualny sprzęt do rozegrania zawodów zgodnie z regulaminem.  
O sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Dyrektor zawodów.  

  

- Zgłoszenia noclegów i wyżywienia na załączonym druku przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 maja 2021r./wtorek/ 

Organizator nie zwraca kosztów startowego, rezerwacji noclegu wraz z wyżywieniem 

w przypadku rezygnacji startu w zawodach.( decyduje termin zgłoszeń do Sportdata) 

  
Aplikacje zawodników poprzez system SPORTDATA do dnia. 26 maja 2021r 

Kontakty: 

Zakwaterowanie i wyżywienie -Grzegorz Ozimek tel. 603385055   mkst@interia.pl  

System on-line Sportdata          -Izabela Łoboda     tel. 798791028   info@pztkd.lublin  

 

UWAGA!!!: Ze względu na sytuację epidemiologiczną mogą nastąpić zmiany w programie 

zawodów oraz w systemie rozgrywania poszczególnych konkurencji, o czym będziemy 

informować na bieżąco. W związku z faktem, iż na hali sportowej może znajdować się 

określona liczba osób startujących, wpuszczane będą wyłącznie osoby, które przy wejściu 

okażą ważną roczną licencją zawodniczą, sędziowską lub trenerską. 

 

Prosimy wszystkich o stosowanie i przestrzeganie wytycznych dotyczących COVID19 

 

 
Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW 
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