OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ IKO
KARATE
KYOKUSHIN
DZIECI I MŁODZIEŻY
WŁOCŁAWEK 02 XII 2017

02 GRUDNIA

Hala Mistrzów
Włocławek
ul. Chopina 10/12
www.karate.wloclawek.pl
współorganizatorzy:

PROGRAM ZAWODÓW
8.00
10.30
10.45
18.00

Weryfikacja zawodników
Uroczyste otwarcie
Rozpoczęcie zawodów
Dekoracja zwycięzców

I. ORGANIZATOR:
Włocławski Klub Karate Kyokushin,
ul. Matejki 7, 87-800 Włocławek
shihan Jan Mazurkiewicz
tel. 601 660 458
e-mail: janmazurkiewicz@wp.pl
www.karate.wloclawek.pl

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gmina Miasta Włocławek, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
02 grudnia 2017 Włocławek, Hala Mistrzów we Włocławku, ul. Chopina 10/12

IV. UCZESTNICTWO:
• w zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w dowolnej konkurencji,
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
• aktualna karta zdrowia sportowca,
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i datę urodzenia,
• czyste białe karate-gi,
• posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązujących w danej kategorii,
• pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
• ubezpieczenie NNW.

V. KATEGORIE:
1. KUMITE SEMI KONTAKT (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia):
KOBIETY
Kadetki młodsze

8-9 lat (2009-2008)

-30 kg, +30 kg

Kadetki

10-11 lat (2007-2006)

-35 kg, +35 kg

Młodziczki

12-13 lat (2005-2004)

-45 kg, +45 kg

Juniorki młodsze

14-15 lat (2003-2002)

-50 kg, +50 kg

Juniorki

16-17 lat (2001-2000)

-55 kg, +55 kg

8-9 lat (2009-2008)

-30 kg, -35 kg, +35 kg

Kadeci

10-11 lat (2007-2006)

-35 kg, -40 kg, +40 kg

Młodzicy

12-13 lat (2005-2004)

-45 kg, -50 kg, +50 kg

Juniorzy młodsi

14-15 lat (2003-2002)

-50 kg, -55 kg, +55 kg

Juniorzy

16-17 lat (2001-2000)

-65 kg, -70 kg, +70 kg

MĘŻCZYŹNI
Kadeci młodsi

Walki we wszystkich kategoriach odbywać się będą w systemie semi kontakt, według przepisów IKO.
KADECI, MŁODZICY
Zawodnicy startujący w konkurencji semi kontakt muszą posiadać ochraniacze:
- ochraniacze goleń-stopa (białe),
- piąstkówki (białe),
- suspensoria – mężczyźni (założone pod kimono),
- ochraniacz tułowia Hogo (zapewnia organizator),
- kask na głowę z kratką (zapewnia organizator).
Czas walki 1,5 minuty. Dogrywka 1 minuta (decyzja sędziów).
JUNIORZY MŁODSI, JUNIORZY
Zawodnicy startujący w konkurencji semi kontakt muszą posiadać ochraniacze:
- ochraniacze goleń-stopa (białe),
- piąstkówki (białe),
- suspensoria –mężczyźni (założone pod kimono),
- „szczęki” (zalecane),
- ochraniacz piersi - kobiety (piankowe dwie miseczki),
- kask na głowę (zapewnia organizator).
Czas walki 2 minuty. Dogrywka 2 minuty (decyzja sędziów).
Uwaga! obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty
w komplecie ochraniaczy.

2. KUMITE FULL KONTAKT
KOBIETY
Seniorzy

ukończone 18 lat

-70 kg, -80 kg, +80 kg

Seniorki

ukończone 18 lat

-60 kg, +60 kg

Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
Posiadać maksymalnie 5 kyu (którzy nie zdobyli medali w zawodach rangi krajowej typu: Mistrzostwa Makroregionu,
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski).
Walki seniorów odbywać się będą według przepisów IKO w systemie full kontakt.
Zawodnicy muszą posiadać:
- białe ochraniacze goleń-stopa,
- suspensoria – mężczyźni,
- ochraniacz na piersi – kobiety (piankowe miseczki),
- szczęka, ochraniacze kolan (zalecane),
- kask na głowę (zapewnia organizator).
Czas walki 2 minuty, ewentualna dogrywka 2 minuty (decyzja sędziów).

3. KATA
We Wszystkich kategoriach kata obowiązują dwie tury. Zawodnik w pierwszej turze wykonuje kata obowiązkowe,
w drugiej turze wybrane przez siebie zgodnie z tabelą. Kata są podzielone na kategorie dziewcząt i chłopców.
KATEGORIA

ELIMINACJE (I TURA)
obowiązkowa

FINAŁ (II TURA)
dowolne kata

Kadeci młodsi do lat 9
2008 i młodsze

Kata dowolne

Kihon sono ichi
Taikyoku sono ichi

Kadeci, 10-11 lat
2007-2006

Taikyoku I

Taikyoku II
Taikyoku III

Młodzicy, 12-13 lat
2005-2004

Taikyoku III

Sakugi sono ichi
Pinan sono ichi
Pinan sono ni

Juniorzy młodsi i Juniorzy, 14-17 lat
2003-2000

Pinan sono ichi

Pinan sono san
Pinan sono yon
Pinan sono go
Tsuki no kata

VI. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:
W celu usprawnienia turnieju, zgłoszenia należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną:
janmazurkiewicz@wp.pl. Informacja shihan Jan Mazurkiewicz, tel. 601 660 458.
Opłata startowa od 1 zawodnika wynosi 50 zł (w tym obiad) płatne w dniu zawodów lub na konto:
BOŚ S.A. 81 1540 1069 2106 8729 1743 0001
Sędziom zapewniamy obiad.
Prosimy przestrzegać zgłoszenia w wyznaczonym terminie aby usprawnić weryfikacje zawodników. Zawodnicy,
którzy nie przejdą weryfikacji zgłoszeń nie będą zwolnieni z opłaty. W związku z powyższym należy spełniać
warunki pkt. IV regulaminu oraz podać dokładną wagę i rocznik zawodnika.

VII. PROGRAM ZAWODÓW:
•
•
•
•
•
•

8.00 - 9.30 - weryfikacja zawodników
9.45 - odprawa kierowników ośrodków, sędziów (powołanie składów sędziowskich)
10.30 - uroczyste otwarcie
10.45 - rozpoczęcie zawodów - kata (eliminacje i finały), kumite
13.00 -15.00 - wydawanie posiłków
18.00 - dekoracja zwycięzców, przewidywane  zakończenie turniej

VIII. NAGRODY, PUNKTACJA:
Za zajęcie miejsc od I do III zawodniczki i zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy. Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych z poszczególnych kategorii kata i kumite bez podziału
na płeć: I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1pkt.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów przez Sędziego Głównego.
2. Każda ekipa zgłoszona posiada obowiązkowo minimum jednego sędziego.
3. W razie zgłoszenia niedostatecznej liczby zawodników w danej kategorii może nastąpić ich połączenie
(dlatego w przypadku kumite prosimy podawać rzeczywistą wagę zawodnika).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas turnieju.
5. Ewentualne protesty należy składać do Sędziego Głównego .
6. Udział wszystkich zawodników podczas uroczystego otwarcia zawodów jest obowiązkowy.
7. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
8. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.
W imieniu komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju IKO Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży
życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i wiele miłych wrażeń z pobytu we Włocławku.
Prezes Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin
Jan Mazurkiewicz
OSU!

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia)
..............................................................................................................................................................
w Ogólnopolskim Turniej IKO Karate Kyokushin Dzieci i   Młodzieży w dniu 02 grudnia 2017
Włocławek (Hala Mistrzów Włocławek) w konkurencji kumite semi kontakt kyokushin, jednocześnie
potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie posiadać ważne orzeczenie lekarskie
sportowe oraz będzie posiadać komplet obowiązujących ochraniaczy w jego kategorii.

.........................................		

..................................................

czytelny podpis opiekuna

                            miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko oraz data urodzenia)
..............................................................................................................................................................
w Ogólnopolskim Turniej IKO Karate Kyokushin Dzieci i   Młodzieży w dniu 02 grudnia 2017
Włocławek (Hala Mistrzów Włocławek) w konkurencji kumite semi kontakt kyokushin, jednocześnie
potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie posiadać ważne orzeczenie lekarskie
sportowe oraz będzie posiadać komplet obowiązujących ochraniaczy w jego kategorii.

.........................................		
czytelny podpis opiekuna

..................................................
                            miejscowość, data

