Gerbiami Taekwondo draugai! Su dideliu malonumu Lietuvos Taekwondo Federacija
kviečia Jūsų komanda į 13 Atvirą Lietuvos Taekwondo čempionatą
su DaeDo ELEKTRONINIAIS KŪNO PROTEKTORIAIS!
Data: 2012/04/14
Vieta: Grigiškių "Šviesos" Gimnazija, Šviesos g 16, Grigiškės, Vilniaus, Lietuva
Organizatorius: Lietuvos Taekwondo federacija, tel +370 670 217 01
E-paštas: taekwondolt@yahoo.com, www.taekwondo.lt
Galutinis terminas: 2012/04/06 (arba 300 dalyvių riba).
Prašome naudoti žemiau pridėtas registracijos formas atskirai vyrams ir moterims.
Viešbutis: Įvairūs viešbučiai nuo 17 eurų iki 50 eurų asmeniui/parai)
Apgyvendinimo rezervacija turi būti padaryta kartu su komandos paraiška.
Viešbučių rezervavimas turėtų būti padarytas iki balandžio mėn 1 d.
Taip pat galime suteikti galimybę miegoti klasėse po 12-16 asmenų klasėje po 15 Lt (4 EUR) už naktį.
Čempionatas prasideda 08:30
Registracija ir svėrimas: Penktadienis nuo 18:00-21:00 ir šeštadieniais nuo 07:30-08:00 salėje (turėti asmens dokumentą)
Taisyklės: WTF, ETU, LTF
Startinis mokestis: 20 eurų vienam asmeniui po galutinio termino - 30 eurų)
Svorio kategorijos keitimas po galutinio termino +10 EUR!
Kategorijos:

7-8 metų vaikai
Berniukai / Mergaitės: -26, -30, -35, -40, +40 kg.
9-11 metų vaikai
Berniukai / Mergaitės: -30, -35, -40, -45, -50, +50 kg.

12-14 metų kadetai:
Vaikinai: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65 kg
Merginos: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59 kg
15-17 metų jauniai
Vaikinai: -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78 kg
Merginos: -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68 kg
Suaugusieji (nuo 5 Kupo)
Vyrai: -58, -68, -80, +80 kg.
Moterys: -49, -57, -67, 67
Jei kategorijoje yra 2 ar mažiau sportininkų, tai kategorija bus prijungta prie kitos kategorijos dalyvių. Bet kokiu atveju visi
sprendimai bus priimti komandų trenerių ir vadovų susitikimo metu (2012/04/14 8:00 rungtynių salėje)
Kovų trukmė: Vaikai - 2x1, 5 min, Kadetai, Jauniai ir Senjorai 2x2min.
Apdovanojimai: 1-a, 2-a ir 3-ia vietos, geriausios komandos ir geriausio kovotojo prizas (specialus prizas gausiausio svorio
kategorijos nugalėtojui)
Dalyviai turi būti Taekwondo federacijos ar klubų pripažįstančių LTF, ETU ir WTF taisykles nariais, turėti draudimą ir jų
tėvų sutikimą. Už tai yra atsakingi treneriai. Visi dalyviai dalyvauja savo pačių rizika. Lietuvos Taekwondo federacija ir
organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, sužeidimus ar nuostolius.
Dalyviams yra privalomi WTF patvirtinti šalmai, kirkšnies, dilbio ir blauzdų apsaugos, pirštinės bei kapa.
Organizatorius aprūpina elektroninėmis kūno apsaugomis.
Kviečiame pareikšti teisėjus. Lietuvos Taekwondo federacija apmokės už teisėjo viešbutį; kiekvienas teisėjas gauna po 20
eurų už teisėjavimą ir maitinimą varžybų metu.
Varžybos vyks su DaeDo elektroninė,is kūno apsaugomis, todėl reikia dėvėti specialias DaeDo kojines su davikliais. Kas
neturi šių kojinių, galės įsigyti prieš varžybas už 40 eurų, pagal preliminarų užsakymą iki balandžio 6d.
Ne ETU nariams startinis mokestis 40 Euro.
Atviro Lietuvos Taekwondo čempionato direktorius

Žymantas Bražiūnas

