Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate

KOSZALIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału

MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW
KYOKUSHIN
KOSZALIN 16 grudnia 2017 rok .
I.

ORGANIZATORZY
Polski Związek Karate
Koszaliński Klub Karate Kyokushin

-

II.

WSPÓŁORGANIZATORZY
Gminy Miasto Koszalin
Zachodniopomorski Związek Karate
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Sponsorzy

-

III.

PATRONAT HONOROWY
-

IV.

PATRONAT MEDIALNY
-

V.
VI.

Prezydent Miasta Koszalin pan Piotr Jedliński
Głos Koszaliński
TVP INFO – program regionalny
Radio Koszalin
Radio ESKA
Telewizja Kablowa Koszalin

TERMIN I MIEJSCE
16.12.2017, HALA SPORTOWA W KOSZALINIE UL. GŁOWACKIEGO 9
PROGRAM ZAWODÓW
-

-

15 grudnia 2017
14:00- 19:00
18:00- 20:00
19:30 - 20:30
21:00
16 grudnia 2017
7:00 8:30
9:30 - 9:45
10:00- 12:00

14:00- 15:30
16:00- 18:00
18:00- 19:00

przyjazd ekip + weryfikacja + badania lekarskie
kolacja (hotele )
narada sędziów /sala konferencyjna / + losowanie
Sayonara -BROK Koszalin - dla sędziów, trenów
i zaproszonych gości
śniadanie (hotele )
odprawa sędziów na hali sportowej
oficjalne otwarcie przez Pana Prezydenta Piotra
Jedlińskiego i rozpoczęcie zawodów, eliminacje kata
i kumite na dwóch matach / A i B /
obiad (hala sportowa)
walki półfinałowe i finałowe
dekoracja zawodników
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REGULAMIN ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących konkurencjach:
-

Kumite
Kumite
Kata
Kata

juniorów 16 – 17 lat (01.01.2000 – 31.12.2001)
juniorek 16 – 17 lat (01.01.2000 – 31.12.2001)
juniorów 16 – 17 lat (01.01.2000 – 31.12.2001)
juniorów 16 – 17 lat (01.01.2000 – 31.12.2001)

-

Ochraniacze:
juniorki
-

-

juniorzy

-

Czas walki:
Juniorki/Juniorzy

-

ochraniacze na biust ,białe piąstkówki, białe ochraniacze goleń –
stopa, kask, ochraniacz tułowia
suspensoria, białe piąstkówki ,białe ochraniacze goleń-stopa, kask,
ochraniacz tułowia

- walka 2 min. (do półfinałów), 2 min.(półfinał, finał), dogrywka 2 min

Organizatorzy zapewniają kaski oraz hogo w czasie zawodów

2. Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w
następujących kategoriach wagowych PZK ( bez technik : hiza geri jodan, mae
geri jodan, yoko geri jodan, kaiten geri, kakto otoshi,ushiro mawashi geri
jodan):

- juniorzy kumite semi kontakt : 60kg, - 65kg, -70kg, - 75kg,+ 75kg
- juniorki kumite semi kontakt : -55kg, - 60kg , + 60kg
Każdy klub zobowiązany do wystawienia sędziego – sędziowie powinni posiadać kompletny
strój sędziowski zgodny z zapisem PZK (biała koszula z krótkim rękawem, szare spodnie,
granatowy krawat, czarne skarpety, gwizdek, sędzia powinien posiadać również mokasyny
czarne na czarnej miękkiej podeszwie)
- W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w każdej
kategorii
- zgłoszenia zawodników na karcie zgłoszeniowej na adres banam13@tlen.pl

3. Zakwaterowanie :
Gromada Hotel , Koszalin 75 – 035 ,ul. Zwycięstwa 20 – 24
rezerwacja do 08 grudnia 2017 rok na Hasło – Karate
kontakt : koszalinhotel@gromada.pl
rezerwacja do 08 grudnia 2017 rok
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4. Kalkulacja kosztów i odpłatność za udział w zawodach :


kalkulacja
- nocleg w hotelu/ kolacja i śniadanie /
- 140,00 zł
- opłata startowa dla zawodników w tym obiad
- 50,00 zł
- zgłoszeni sędziowie i trenerzy
- 140,00 zł
ogólna kwota od zawodnika 190,00 zł
 istnieje możliwość wykupienia dla osób towarzyszących Sayonara w cenie 60,00 zł
 wpłaty za udział w Mistrzostwach Polski można dokonać poprzez przelew na konto klubu
Pekao S.A. 09 1240 3653 1111 0000 4188 2591
 lub gotówka na miejscu ( dowód wpłaty należy przedstawić podczas rejestracji )
 warunkiem uczestniczenia w zawodach jest terminowe zgłoszenie przyjazdu drużyny
oraz dokonanie wpłaty za udział w Mistrzostwach .

5. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach system pucharowy:
- tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
- tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.

KATEGORIA
JUNIORKI/JUNIORZY

6.

-

I TURA
PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON

II TURA
PINIAN SONO GO
TSUKI NO KATA
SAIHA
YANTSU
GEKISAI SHO
GEKISAI DAI

WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z
klubów mających aktualną licencję PZK.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
minimum 6 kyu (juniorki i juniorzy )
wiek 16 – 17 lat (01.01.2000 – 31.12.2001)
aktualną kartę zdrowia sportowca
licencję zawodnika PZK
dowód osobisty / legitymację szkolną
wniesioną opłatę startową
białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii zgodnie z przepisami PZK
czyste, białe karategi
pisemna zgoda rodziców na udział oraz zgoda na badanie medyczne w wypadku kontuzji
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7. ZGŁOSZENIE, BADANIA LEKARSKIE, LOSOWANIE
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail:

banam13@tlen.pl
najpóźniej do 08 grudnia 2017 rok .
Ze względu na dużą ilość konkurencji termin zgłoszenia jest
nieprzekraczalny. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń po
wyznaczonym terminie.
Losowanie: losowanie zostanie przeprowadzone dnia 15 grudnia 2017 rok.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ;
-

Sędzią Głównym zawodów jest shihan Andrzej Drewniak 9 Dan,
Sędzią Technicznym jest shihan Edward Urbańczyk 5 Dan,
Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW na czas Mistrzostw,
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w czasie zawodów ,
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator,
Opata startowa w zawodach jest opłatą obowiązkową.
Udział wszystkich zawodników w karategi podczas ceremonii otwarcia oraz dekoracji jest
obowiązkowy / bez obuwia i dresu/
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń zawodników
Zawodnicy zajmujący od 1 do 3 miejsca otrzymują : medale , puchary i dyplomy .
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w czasie odprawy w dniu
15 grudnia 2017 roku ,
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
Każdy Ośrodek ma obowiązek wystawienia sędziego,
Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłacie wadium 100,00 PLN
(u
organizatora) w przypadku odrzucenia protestu wpłata nie podlega zwrotowi,
Organizator zapewnia opiekę medyczną.

9. KONTAKT
Telefoniczny :
sensei Andrzej Kłujszo IV Dan – 602 – 221 - 068
sensei Cezary Banasiak III dan - 600 - 037 - 558
E-mail :
banam13@tlen.pl

Organizator Mistrzostw Polski Juniorów Kyokushin życzy
sukcesów sportowych, miłego pobytu, dobrej zabawy w duchu
sportowej rywalizacji oraz niezapomnianych wrażeń i
wspomnień z Koszalina.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
senesi Andrzej Kłujszo IV Dan - osu !!!
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