Regulamin

I. Organizator.
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM,
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20
Nr konta: 61 8642 1126 2012 1130 6706 0001
Osoba do kontaktu: Janusz Wiśniewski – tel. : 512 359 169,

II. Czas i miejsce Turnieju.
23.09.2017 - Hala Sportowa Politechniki Rzeszowskiej
ul. Poznańska 2A.
Rozpoczęcie zawodów godz. 1000.
Zawody rozpoczną się od konkurencji kata.

III. Zgłoszenia i uczestnictwo.
O formie i terminie zgłoszeń poinformujemy w najbliższym terminie. Opłata startowa wynosi 70 zł.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy Klubów zrzeszonych w PFKS z opłaconą składką
członkowską za rok 2017 oraz posiadający:
- dokument tożsamości ze zdjęciem,
- paszport EKO z aktualną EKO licencją na rok 2017,
- kartę zdrowia sportowca, białe karate-gi (bez naszywek z innych zawodów),
- komplet wymaganych ochraniaczy, potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
(Organizator zapewni kaski i ochraniacze na korpus dla kadetów).
Rejestracja i waga zgłoszonych zawodników:
- piątek,22 września 2017 r. godz. 1800 – 2100 – DOJO KARATE „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20,
- sobota,23 września 2017 r. godz. 800 – 900 – Hala Sportowa, ul. Poznańska 2A.

IV. Konkurencje.
1. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach U16 (rok urodzenia 2001 i 2002):
Kumite kadetów w kategoriach wagowych (-50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg
Kumite kadetek w kategoriach wagowych (-50, -55, -60, -65, +65) kg
Kata kadetów
Kata kadetek
I grupa: III Pinian, IV Pinian, V Pinian
II grupa: Yantsu, Tsukino, Geksai-dai
od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej.

2. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach U22 (rok urodzenia 1995, 96, 97, 98, 99):
Kumite mężczyzn U22 w kategoriach wagowych (-65; -70; -75; -80; -85; +85) kg
Kumite kobiet U22 w kategoriach wagowych ( -55; -60; -65; +65) kg
Kata mężczyzn U22
Kata kobiet U22
I grupa: Yantsu, Saiha, Geksai-dai, Geksai-sho, Tsukino
II grupa: Seienchin, Seipai, Garyu, Kanku-dai, Sushi-ho
od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej.

V. Regulamin zawodów.
Zawody zostaną rozegrane wg regulaminu EKO na 4 tatami.

VI. Nagrody.
1. Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy i puchary.
2. Zawodnicy i sędziowie otrzymają w trakcie zawodów obiad.

VII. Zakwaterowanie w własnym zakresie.
Hotel ISKRA, www.hoteliskra.pl
35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 75, tel.: 17 854 97 40,
Ośrodek Aktywnego Wypoczynku MARATON, www.maraton.biz
36-042 Lubenia 618 k/Rzeszowa (20km od hali), tel.: 17850 02 16

Życzymy sukcesów i miłego pobytu w Rzeszowie

