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Radzyń Podlaski, dn. 14.09.2020 r.  

 

K O M U N I K A T 
XXIX MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH TAEKWON-DO ITF 

27-29 maja 2022 Radzyń Podlaski 
 

Organizatorzy:   

Polski Związek Taekwon-do  

Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do 

 

Sponsorzy: 
Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim 

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim 

 

Termin i miejsce:   
27-29 maja 2022 Radzyń Podlaski 

– Hala Widowiskowo - Sportowa przy Zespole Szkół      

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego 15, Radzyń Podlaski. 

Zakwaterowanie i wyżywienie:  

- Motel Petro-Tur Turów 56, 21-302 Kąkolewnica ( 10 km od miejsca rozgrywania zawodów ) 

- Hotel Imperium Firlej ul. Lubelska 1, 21-136 Firlej ( 20 km od miejsca rozgrywania zawodów) 

- Hotel Gościnny ul. Armii Krajowej 8, 21-300 Radzyń Podlaski 

- Hotel Zacisze, Ulan Majorat 30 A, 21-307 Ulan ( 10 km od miejsca rozgrywania zawodów) 

- Hotel Zajazd Wiedeński, ul. Wisznicka 32, 21-300 Radzyń Podlaski 

- Hotel Las Vegas, ul. Łukowska 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski ( 25 km od miejsca rozgrywania 

zawodów) 

*Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc hotelowych, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. O przydziale 

do poszczególnych hoteli decyduje organizator. 

Cena : 160 zł z pełnym wyżywieniem za osobę/dobę 

Koszt samego obiadu (zupa + drugie danie) 25 zł za osobę/dobę 

Program zawodów:  
 27 maja 2022 r. ( piątek)  

  16.00-18.00 przyjazd ekip, waga w miejscu rozgrywania zawodów ( Zespół Szkół   

                        Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego 15, Radzyń Podlaski ) 

  18.30-20.00 kolacja w miejscu noclegu 

 28 - 29 maja 2021 r. (sobota, niedziela) 

  07.00-08.30 śniadanie 

  09.00 Start zawodów. Dokładna ropiska zostanie przesłana oddzielnym komunikatem po 

  zamknięciu zgłoszeń w systemie Sportdata.  

                       13.00-15.00 obiad na miejscu rozgrywanie zawodów 

                       18.30-20.00 kolacja w miejscu noclegu 
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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 2022r.,  

- 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 w konkurencjach:  
 

układy:  

- juniorzy młodsi dziewczęta 6-2 kup  

- juniorzy młodsi dziewczęta 1 kup – II Dan  

- juniorzy młodsi chłopcy 6- 2 kup  

- juniorzy młodsi chłopcy 1 kup – II Dan  
 

walki:  

- juniorki młodsze: do -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, + 60 kg 

- juniorzy młodsi: do -46 kg, -52 kg, -58 kg, -64 kg, -70 kg, + 70 kg,  
 

techniki specjalne:   

- juniorzy młodsi - dziewczęta i chłopcy oddzielnie  
 

Nagrody:  

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

dla najlepszych klubów oraz zawodniczki i zawodnika turnieju.  

 

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 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 20 maja 2022 r./piątek/  

W zgłoszeniach noclegów klub uwzględnia również sędziów 

Organizator nie zwraca kosztów rezerwacji noclegów w przypadku zmniejszenia liczby osób po 

terminie zgłoszeń! Rezerwacja jest zobowiązaniem do uiszczenia opłaty wg przesłanego załącznika 

Organizator nie zwraca kosztów startowego, w przypadku rezygnacji startu w zawodach. (decyduje 

termin zgłoszeń do Sportdata)  

Aplikacje zawodników poprzez system SPORTDATA do dnia. 23 maja 2022 r./poniedziałek/ 

 

Kontakty:  

Zakwaterowanie i wyżywienie - Łukasz Ciężki tel. 508 795 729,  e-mail: MPRADZYN@interia.pl  

System on-line Sportdata - Izabela Ostrowska tel. 798 791 028, e-mail:  info@pztkd.lublin  

 
UWAGA!!!:  

Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla klubów, które prześlą 

swoje zgłoszenie po podanym terminie. 

Organizator nie wystawia rachunków przelewowych, wszystkie należności płatne na miejscu 

gotówką u organizatora.   

    Łukasz Ciężki 

    Prezes Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwon-Do  

    w Radzyniu Podlaskim 


