Lietuvos pradedančių vaikų taekwondo pirmenybės 2020
Varžybų tikslai – populiarinti olimpinį Taekwondo vaikų ir jaunimo tarpe, integruoti pradedančius
sportininkus į varžybinę veiklą, propaguoti sveiką gyvensenos būdą, didinti susidomėjimą
Taekwondo tėvelių tarpe.
Data: 2020 03 07
Vieta: Panevėžys , Taikos al. 11 (Nevėžio sporto centras)
Organizatoriai: Lietuvos Taekwondo federacija ir Panevėžio sporto klubas “VORAS” (Žydrūnas
Budrys)
+370 670 217 01 el. Paštas taekwondolt@yahoo.com
www.taekwondo.lt
Galutinis registracijos terminas: 2020 03 05
Registracija: reg.taekwondo.lt
Varžybų pradžia: 10:00
Taisyklės: WTF, LTF
Apdovanojimai: 1-osios, 2-osios and du 3-iosios vietos laimėtojai gauna medalius.
Startinis mokėstis: 20EUR (Papildomos rungties startinis mokestis 5 Eur)
Kategorijos:
Amžius
Vaikai 7-9 (be kontakto į
galvą ) El. Apsaugos
Marvel (Daedo)
Vaikai 10-11 (be kontakto į
galvą) El. Apsaugos GEN 1
(Daedo)
Kadetai 12-14(be kontakto
į galvą ) El. Apsaugos
GEN1(Daedo)

Laikas

Lytis

2x1min

Svoris (kg.)
-26,

-30,

-35,

-40,

+40

-30,

-35,

-40,

-45,

+45

Merg./
Bern.
2x1min

Bern.

-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, 65, +65

Merg.

-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, 59, +59

2x1,5min

Papildoma rungtis : 7-9 metai (2x20 sek. Šoniniai spryriai į elektroninę sistemą
“MARVEL”)10-11 metų (2x10 šoninių spyrių, 2x10 tiesių spyrių), 12-14 metų
(2x10sek. šoninių spyrių, 2x10sek. tiesių spyrių, 2x10sek. galinių spyrių sukantis
pro nugarą). 3 Geriausi sportininkai kiekvienoje kategorijoje gaus aukso, sidabro ir
bronzos medalius. Registracija į papildomą rungtį bus vykdoma salėje prieš
varžybas.
Jeigu sparingo rungties kategorijoje yra 3 ar mažiau dalyvių - ji gali būti apjungta su kita
kategorija
Dalyviai turi būti Lietuvos taekwondo federacijos nariais, turėti draudimą , tėvų
sutikimą ir medicininę pažymą iš sporto medicines centro - už tai yra atsakingi
treneriai, šie dokumentai pateikiami treneriams.
Visi sportininkai 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.
LTF Gen.
Sekretorius Žymantas Bražiūnas

