LIETUVOS TAEKWONDO FEDERACIJA
Vytenio 47-2, Vilnius; tel: +370 670 217 01, fax: +370 52 333 966; e-mail: taekwondolt@yahoo.com; www.taekwondo.lt

LIETUVOS POOMSAE ČEMPIONATAS
Varžybų nuostatai ir tikslai:
Data : 2013-06-08d.
Vieta : „Šiaulių teniso mokykla“ Gardino 8, Šiauliai, Lietuva
Organizatorius: Lietuvos taekvondo federacija, Šiaulių m. sporto mokykla „Atžalynas“, Kovos menų centras;
Paraiškos priimamos iki: 2013-05-31d.. Pristačius paraiškas po nurodytos datos bus imamas papildomas
20 Lt mokestis.

Paraiškos turi būti parvirtintos gydytojo viza ir pristatytos iki birželio 01d. dienos adresu: Arūnui
Paškevičiui Progimnazijos 8, Šeduva, 82228 Radviliškio rajonas, el. paštu –
arunas.jkalithuania@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui: 8-687- 91462
Dalyvavimo sąlygos: visi dalyviai privalo pateikti : starto mokestį, sportininko varžybų licenziją su atžyma
apie turimą kvalifikaciją ( cup).
PASTABA: už sportininkų techninį pasiruošimą, atitinkantį taekvondo turnyrų taisyklių reikalavimus, atsako
sportininką paruošęs treneris. Sportininkai privalo būti supažindinti su taekvondo WTF turnyrų taisyklėmis bei
saugumo technikos reikalavimais ( atžymint tai paraiškoje), pasitikrinę sveikatą ( gydytojo atžyma bendroje
klubo paraiškoje).

Organizatorius neatsako už sportininkų traumas gautas varžybų metu.
Registracija: 2013-06-08 d. nuo 10 iki 11 val.
Varžybų pradžia; 12 00 val.
Taisyklės: WTF, ETU, LTF
Starto mokestis: 20 lt.
Kategorijos merginoms ir vaikinams:
1. 7-9 metai (nuo 9 kup- geltonas diržas), 1ratas – 1poomsae, 2 ratas -2poomsae, finalas – 1-3 poomsae;
2. 10-12 metai (nuo 7 kup- žalais diržas), 1ratas – 2 poomsae, 2 ratas -3poomsae, finalas – 3-8 poomsae;
3. 13-14 metai (nuo 5 kup-mėlynas diržas), 1ratas – 3poomsae, 2 ratas -4poomsae, finalas – 4-12 poomsae;
4. nuo 15m. (nuo 5 kup-mėlynas diržas), 1ratas – 5 poomsae, 2 ratas -6 poomsae, finalas – 7-12 poomsae;

Teisėjavimas pirmajame ir antrajame ratuose vėliavėlėmis- poomsae atliekant iškarto dviems
dalyviams. Likus 4 dalyviams teisėjaujama balais.
Visuose amžiaus grupėse komandinės rungtys, kai dalyvauja trys sportininkai ( vaikinai, merginos ir
mix, kai komandą gali sudaryti du vaikinai ir mergina, arba dvi merginos ir vaikinas ). Du ratai,
teisėjaujama balais.
Merginų kategorijos esant mažam dalyvių skaičiui (2 dalyviai kategorijoje) gali būti apjungtos.
Apdovanojimai: 1, 2 ir 3-ios vietos
Pirmenybių tikslai: populiarinti olimpinę sporto šaką –taekvondo , atkreipti dėmesį į perspektyviausius mūsų
šalies sportininkus-kurie vėliau papildys kandidatų į Lietuvos taekvondo federacijos rinktinės gretas, skatinti
sveiką gyvenseną ir užimtumą!

