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Положени
Про обласний семшар з суддiвства змагань з fI --.о::;~::;;;;;;;IiP
1. Мета i завдаиия.
пiдготовка судшвського корпусу до роботи по органiзацil та проведенню змагань з тхеквондо ВТФ,
ознайомлення спортсменiв та тренергв з правилами змагань з пумсе, вивчення основ технiки виконання
пумсе.
Завдаиия:
1) Ознайомлення cyдцiв, тренерш та спортсмешв з основами виконання та ошнювання технтк пумсе.
2) Сприяння пiдвищенню квалiфiкацii" суддiв областi.
3) Сприяння пiдготовцi.необхiдноl кiлькостi квалiфiкованих суддгв у мтстах та районах областi для
обслуговування вiдбiркових змагань на мiсцях.
4) Сприяння передачi передового досвiду cyддiв вищих категорiй, з урахуванням аналiзу роботи суддтв
на обласних, Всеукрашських та мiжнародних змаганнях.
5) Визначення рiвня пiдготовки суддгв облаетi та складання iспиту на допуск та отримання акредитацй до
суддтвства обласних змаганъ з тхеквондо ВТФ (роздiл «пумсе») на 2016 ртк.
П. Час i мiсце проведеиия семiиару.
Семгнар проводиться 16-17 сiчня 2016 року, м.Вiнниця, вул. Кшвська, 16/211, СК «Академiя тхеквондо».
Початок семшару 16 сiчня о 9.00.
Ш. Керiвиицтво проведеиия семiиару.
Загальне керiвництво проведення семшару виконуе Вiнницька обласна федерацiя тхеквондо ВТФ.
Безпосередне проведення семшару покладаетъся на голову суддiвського корпусу Втнницъкот обласног
федерацп тхеквондо ВТФ.
IV. Програма семiиару.
16 сiчия
9.00 - 9.30 - аналiз роботи судшв на обласних, мiжнародних та Всеукрагнських змаганнях.
9.30 -12.00 - вивчення основ технiки виконання пумсе: тегук 1-8
12.00 - 12.30 - пере рва
12.30 -14.00 - вивчення основ технiки виконання пумсе корьо, кумган, тебек, пьонвон, сипшин.
17 сiчия
9.00 -13.00 - вивчення Правил змагань тхеквондо ВТФ з пумсе, нових змiн та доповнень до них.
Вивчення необхiдноi' документацй для органгзацп та проведення змагань тхеквондо ВТФ з пумсе. Перегляд
вiдеоматерiалiв з мiжнародних змагань. Вiдпрацювання дiй суддiв на практицi зi спортсменами.
13.00 -14.00 - складання iспиту.
У. Учасники семiиару.
До семтиару допускаються суддт, тренери та спортсмени, вiдрядженi вiдцiлами з питань фгзичнот
культури та спорту райдержадмiнiстрацiй i мтст, ,ЦIOСШ та спортивних клубiв, якi рекомендован' районними
чи мiськими осередками Федерацй та особи, зацiкавленi у розвитку та популяризацй тхеквондо ВТФ (роздiл ~
пумсе). Учасники семшару повиннi мати встановлену форму одягу (добок) та взуття у вiдповiдностi до Правил
змагань з тхеквондо ВТФ.
VI. Фiиаисуваиия.
Витрати, пов'язанi з придбанням канцтоварiв, орендою примiщення, оргтехнiки та роботою
обслуговуючого персоналу - за рахунок Вшницькот обласнот федерацй тхеквондо ВТФ.
У ci iншi витрати: пропд, проживання та харчування учасникiв семшару - за рахунок органiзацiй, що
вщряджають.
VП. Порядок i термiни подачi заявок.
Попереднi заявки на участь у семтнар! з зазначенням кiлькiсного складу представникiв подаються в
оргкомггет семшару не пiзнiше нiж за три днi до його початку безпосередньо головi судшвського корпусу
Втнницьког обласнот федерацй тхеквондо ВТФ Багнетi Володимиру Анатошйовичу за телефоном:
(097) 691-25-05, або на електронну пошту: vinwtCorg@mail.ru.
Суцш, що ве пройшли даний семiиар та акредиташю, до роботи по обслуговуваиию календарних
змагань Вiииицькоi обласноi федерацii тхеквондо ВТФ у роздiлi «пумее» 2016 року допущенi не будуть.
Дане положения е офiцiйним запрошенням.
Мета:

Вшницька

обласна федерацiя тхеквондо ВТФ.

