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KOMUNIKAT  

 

Polski Związek Taekwon-do informuje, że dnia 29-30 stycznia 2022 r. w Łodzi przy ul. 

Wróbla 15, odbędzie się Ogólnopolskie Szkolenie Sędziów. Szkolenie przewidziane jest dla 

sędziów posiadających klasę sędziowską (D, C, B, A). Równolegle odbędzie się szkolenie 

sędziów na klasę D. Zapraszamy również trenerów/instruktorów TKD.                                                                          

 

Prowadzący szkolenie: 

Mistrz Jarosław Suska – układy TKD (sobota i niedziela) 

Mistrz Krzysztof Cywiński – teoria i praktyka w sędziowaniu 

            Wiceprezes ds. sędziowskich PZTKD Roman Lewicki - teoria i praktyka w sędziowaniu 

 

PRZEWIDYWANY CZASOWY PROGRAM KURSU: 

 

SOBOTA – 29.01.2022 :  08:00 – 09:00 przyjazd i rejestracja uczestników 

                                                09:00 – 11:00  szkolenie na klasę D                                                          

11:00 – 13:00 szkolenie dla sędziów z uprawnieniami 

13:00 – 15:00  szkolenie na klasę D  

15:00 – 17:00  szkolenie dla sędziów z uprawnieniami  

17:00 – 19:00  szkolenie na klasę D - układy TKD    

 

NIDZIELA – 30.01.2022 :                09:00 – 11:00 szkolenie dla sędziów z uprawnieniami 

                                                           11:00 – 15:00 układy TKD 

                                                            

    

Opłata (płatna gotówką przed rozpoczęciem szkolenia) wynosi:  

90,00 zł. - uczestnictwo bez podnoszenia klasy sędziowskiej, trener/instruktor TKD 

110,00 zł. - szkolenie na klasę D  

130,00 zł. - podniesienie uprawnień na klasę C                              

150,00 zł. - podniesienie uprawnień na klasę B (wymagany dodatkowo kurs IUC) 

 

Uczestnicy szkolenia będą brani pod uwagę w pierwszej kolejności  podczas powołań na zawody 

krajowe i międzynarodowe (na międzynarodowe wymagane aktualne). 

Zgłoszenia na szkolenie (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia  

24 stycznia 2022 (poniedziałek).  

Prosimy o wysyłanie ich pocztą na adres e-mail: roman.lewicki@tauron-dystrybucja.pl  

W temacie wiadomości prosimy wpisać: szkolenie sędziów styczeń 2022 - imię i nazwisko.  
 

UWAGA !!! Polski Związek Taekwon-do nie ubezpiecza uczestników szkolenia  

od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie zabezpiecza noclegu.  

 

W razie niejasności prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia: 

Roman Lewicki: tel. +48 601 754 911, e-mail: roman.lewicki@tauron-dystrybucja.pl  
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