Invitatie

Dragi prieteni şi colegi,

Am deosebita plăcere şi onoare de a va invita la cea de-a 3-a ediţie a competiţiei
“KORYO TAEKWONDO FESTIVAL”, care va avea loc în perioada 17-18 aprilie 2010, în
Municipiul Dej, judeţul Cluj.
În acest an am invitat mai multe ţări din Europa, printre care Serbia, Croaţia,
Slovenia, Slovacia,

Cehia, Republica

Moldova, Bulgaria, Kosovo, Muntenegru,

Macedonia, Ungaria, Bosnia şi Herţegovina, Italia, şi deci aşteptam o participare
internaţională mult mai substanţială decât anul trecut, anticipând astfel un număr de
peste 300 participanţi.
Sunt ferm convins că cei care aţi participat la primele două ediţii, veţi fi prezenţi din
nou. Ceilalţi, sper sa aveţi în primul rând curajul, iar apoi plăcerea de a vă alătura nouă,
mişcării noastre, şi de a participa la acest superb eveniment sportiv.
Vă aşteptăm cu drag!

Cu deosebită stimă,
Ioan TIUREAN,
Preşedintele Asociaţiei Române de Taekwondo

Informatii

PROMOTOR:
ORGANIZATOR:
DATA:
LOCUL:
TAXA DE PARTICIPARE:
PROBELE COMPETITIEI:

ASOCIATIA ROMANA DE TAEKWONDO
CLUBUL SPORTIV OLIMPIC
CLUBUL SPORTIV KORYO
17-18 Aprilie 2010
Municipiul DEJ, judetul Cluj
30 RON
LUPTA (KYEORUGI);
TEHNICI SPECIALE (TEUKSU KISUL);

------------------------------------------------ COMPETITIA DE LUPTA ------------------------------------------------CATEGORII VARSTA:

CATEGORII GREUTATE:

CLASE:

TIMPUL DE LUPTA:

CLASAMENT:

- copii: 1999, 2000, 2001
- cadeti: 1996, 1997, 1998
- juniori: 1993, 1994, 1995, 1996
- seniori: 16 ani si peste
- copii M/F: (-21, -23, -25, -27, -29, -31, -33, -36, -40, +40)
- cadeti M: (-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65)
- cadeti F: (-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59)
- juniori M: (-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78)
- juniori F: (-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68)
- seniori M: (-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87)
- seniori F: (-46,-49,-53,-57,-62,-67,-73,+73)
- clasa B – intre 10 si 5 keup (include 5 keup);
- clasa A – 4 keup si peste;
clasele A si B se aplica tuturor categoriilor de varsta
MENTIUNE: avand in vedere siguranta sportivilor, precizam faptul ca
incadrarea acestora in aceste clase, ramane totusi la latitudinea
antrenorilor. Astfel sportivii care detin 4 keup si peste (eligibili clasei
A), si nu au suficienta experienta de lupta, pot fi incadrati in clasa B.
De asemenea sportivii care detin 5 keup si sub (eligibili clasei B), dar
au suficienta experienta de lupta, pot fi incadrati in clasa A.
- copii: 2 x 1,5 minute, 30 secunde pauza;
- cadeti: 3 x 1,5 minute, 30 secunde pauza;
- juniori si seniori: 3 x 2 minute, 1 minut pauza;
Locul 1 - 7 punct
Locul 2 - 3 punct
Locul 3 - 1 punct
Fiecare victorie - 1 punct

REGULAMENT:

ECHIPAMENT:

ALTE MENTIUNI:

Categoriile cu un singur competitor nu se iau in considerare pentru
clasament. Clasamentul se intocmeste pentru fiecare categorie.
Rezultatele de la clasa B nu se iau in considerare pentru clasament.
Se aplica regulamentul WTF si regulile stabilite de organizatori;
Competitia de lupta se desfasoara cu veste de protectie normale;
La clasa B este sunt interzise loviturile la cap cu piciorul!
Toti competitorii trebuie sa poarte uniforma de Taekwondo (dobok);
Fiecare echipa/competitor trebuie sa isi asigure propriul echipament
de protectie.;
Obligatoriu pentru clasa A: proteza dentara, vesta de protectie, casca
protectie, protectii antebrate, tibie si genitale. Optional: protectii
metatarsiene;
Obligatoriu pentru clasa B: vesta de protectie, casca protectie,
protectii antebrate, tibie si genitale. Optional: proteza dentara,
protectii metatarsiene;
Obligatoriu pentru toti participantii: manusi de protectie!
Suprafete de lupta: 3;
Sistem de arbitraj wireless;

------------------------------------------ COMPETITIA DE TEHNICI SPECIALE ---------------------------------------CATEGORII:

TECHNICI:

REGULAMENT:

- copii: 1999,2000,2001
- cadeti: 1996,1997,1998
- juniori: 1993,1994,1995,1996
- seniori: 16 ani si peste
Twieo Ap Chagi – toate categoriile;
Twieo Dollyeo Chagi – juniori and seniori;
Twieo Momdollyeo Chagi – juniori and seniori;
- tehnica este considerata valida doar atunci cand tinta (placa) se
deplaseaza datorita loviturii, in plan vertical sau orizontal, suficient
de mult ca sa declanseze semnalul optic sau acustic;
- in cazul in care competitorul rateaza tinta sau nu o loveste suficient
de puternic pentru a declansa semnalul optic sau acustic, tehnica este
considerata invalida;
- competitorul este descalificat daca in timpul executiei tehnicii sau
dupa lovirea tintei, atinge podeaua (suprafata de lupta) cu oricare
alta parte a corpului in afara talpii;
- competitia pentru copii si cadeti impune executia tehnicii Twieo Ap
Chagi. Proba este eliminatorie, doua tehnici invalide consecutive,
ducand la eliminare;
- competitia pentru juniori si seniori impune executia celor trei tehnici
speciale obligatorii: Twieo Ap Chagi, Twieo Dollyeo Chagi si Twieo
Momdollyeo Chagi. Fiecare executie valida, este notata cu 1 punct.
Executia invalida este notata cu 0 puncte. Doua tehnici invalide
consecutive, conduc la imposibilitatea continuarii intrecerii pentru
tehnica respectiva. Clasamentul final este dat de totalul punctelor
obtinute la cele trei tehnici;
- competitorii pot executa tehnicile de pe loc sau cu elan, la libera
alegere;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMII:
- medalii & diplome pentru locurile 1-3, in competitia de lupta, pentru
toate categoriile si clasele;
- medalii & diplome pentru locurile 1-3, in competitia de tehnici
speciale, pentru toate categoriile;
- trofee pentru primele 5 pozitii din clasamentul pe echipe la
competitia de lupta;
- diploma pentru cel mai tehnic sportiv la fiecare categorie din clasa
A, in competitia de lupta;
- diploma pentru cel mai bun arbitru;
- certificate de participare pentru toti competitorii;
- tricouri si insigne pentru toti competitorii si oficialii;
CONTESTATIA:
50 lei;
RASPUNDEREA CIVILA:
Participarea la această competiţie se face pe propria răspundere.
Organizatorii nu îşi asumă nici o răspundere privitoare la vătămări,
daune, pierderi de orice natură;
Conducătorii delegaţiilor vor prezenta declaraţia de consimţământ
completată pentru fiecare sportiv minor;
PROGRAM:
Vineri, 16 aprilie 2010:
12:00 – 20:00 – sosirea delegatiilor, inregistrare si cantar;
20:00 – 22:00 – sedinta tehnica, antrenori si arbitrii;
Sambata, 17 aprilie 2010:
09:00 – 13:00 – preliminarii copii si cadeti;
11:00 – 13:00 – competitia de tehnici speciale pentru juniori si
seniori;
13:00 – 14:00 – pauza;
14:00 – 18:00 – semifinale si finale copii si cadeti;
19:00 – 23:00 – disco, barbeque, foc de tabara;
Duminica, 18 aprilie 2010:
09:00 – 13:00 – preliminarii, semifinale si finale juniori si seniori;
11:00 – 13:00 – competitia de tehnici speciale pentru copii si
cadeti;
13:00 – 14:00 – pauza, demonstratie
14:00 – 16:00 – festivitatea de premiere si inchidere
** Programul poate suferi modificari in functie de hotararile luate de
la sedinta tehnica de catre oficiali
APLICATII:
pana in data de 12.04.2010, la adresa: taekwondofestival@koryo.ro
CONTACT:
Ioan TIUREAN
mobil: +40 744 66 49 48; e-mail: seonbae@koryo.ro ;
Andras KISS
mobil: +40 745 70 28 43; e-mail: olimpictaekwondo@yahoo.com ;
CAZARE:
Pentru rezervari, persoana de contact:
Andras KISS
mobil: +40 745 70 28 43

