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VIII MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ O PUCHAR SOLNY
JUNIORÓW MŁODZIKÓW,
KADETÓW I DZIECI
KYOKUSHIN KARATE

Wieliczka 12 maja 2018
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ORGANIZATOR

Wielicki Klub Karate Kyokushinkai
PATRONAT
Miasto i Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki

TERMIN I MIEJSCE

12 maja 2018 – SOBOTA
Hala sportowa „Solne Miasto ” – ul. Tadeusza Kościuszki 15 Wieliczka
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PROGRAM ZAWODÓW
8.30 – 9.30

- przyjazd ekip i weryfikacja

9.00 –9.30 - narada sędziów,
9:30 – 13.00

- rozpoczęcie zawodów

13.30 – 14.00

- oficjalne otwarcie

17.00 - dekoracja zwycięzców,
KONKURENCJE
1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących
konkurencjach:
2.
Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 2001 i 2002)
Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 2001 i 2002)
Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2003 i 2004)
Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2003 i 2004)
Kumite semi kontakt młodzików (roczniki 2005 i 2006)
Kumite semi kontakt młodziczek (roczniki 2005 i 2006)
Kumite semi kontakt kadetów(roczniki 2007 i 2008)
Kumite semi kontakt kadetek (roczniki 2007 i 2008)
Walki w semi kontakcie we wszystkich kategoriach zostaną rozegrane w oparciu o
przepisy PZK- kumite dla zawodników poniżej 18 roku życia (ochraniacze na korpus,
kaski, ochraniacze na ręce i nogi, suspensoria). Czas walki 2 min (juniorzy, junorzy
młodsi, 1,5 min młodzicy oraz kadeci .
Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w
następujących kategoriach:
3.
Juniorzy: kat. - 60, - 65, -70, - 75, +75kg
Juniorki: kat. -55, - 60, + 60 kg
Juniorów młodszych: kat. -55, - 60, + 60 kg
Juniorek młodszych: kat. -50, - 55, + 55 kg
Młodzicy: kat. -45, - 50, +50 kg
Młodziczki: kat. -45, - 50, +50 kg
Kadeci: kat.-35, -40, +40 kg
Kadetkiki: kat -35,-40, +40 kg
4. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
tura I - zawodnik wykonuje dowolne kata
tura II - zawodnik wykonuje dowolne kata .
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W następujących kategoriach:
Juniorów (roczniki 2001 i 2002)
Juniorek (roczniki 2001 i 2002)
Juniorów młodszych (roczniki 2003 i 2004)
Juniorek młodszych (roczniki 2003 i 2004)
Młodzików (roczniki 2005 i 2006)
Młodziczek (roczniki 2005 i 2006)
Kadetów (roczniki (2007 i 2008)
Kadetek (roczniki (2007 i 2008)
Chłopcy :2009, 2010
Chłopcy :2010 i powyżej (5 ulubionych technik)
Dziewczynki :2009, 2010
Dziewczynki :20010 i powyżej – (5 ulubionych technik)
Chłopcy open tylko dla 10.1,10,2,10,3 (5 ulubionych technik)
Dziewczynki open tylko10.1,10,2,10,3 (5 ulubionych technik)
Uwaga! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników,
konkurencja zostanie odwołana lub połączona. Zawodnik możne startować w konkurencji
5 ulubionych technik albo w kata

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w
danej konkurencji.
2. Zawodnicy startują w oparciu o ubezpieczenie NW swojego klubu.
3. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
dowód osobisty / legitymację szkolną
białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii
czyste, białe karate gi
opłata startowa 30zł (w tym obiad)

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia
zgłoszeń przed terminem jeżeli ilość uczestników
imprezy przekroczy limit umożliwiający sprawne
przeprowadzenie zawodów.
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Z G Ł O S Z E N I A – WERYFIKACJA – L O S OW A N I E
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektronicznąpoprzez formularz złoszeniowy
http://sakura.if.uj.edu.pl:10080/Zawody_1/index.php najpóźniej do dnia 7.05. 2017r.

W razie problemów proszę pisać na e-mail: karate_wieliczka@op.pl lub 604942415
Ze względu na dużą ilość konkurencji termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny. Organizator nie
będzie przyjmował zgłoszeń napływających po wyznaczonym terminie.
Losowanie odbędzie się 11 maja w siedzibie klubu na podstawie kart zgłoszeniowych, w
godz. 16.00 – 20.00
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędzią Głównym zawodów jest shihan Andrzej Drewniak 9 Dan.
2. Sędzią technicznym zawodów będzie sensei Bogdan Świątkowski 4dan
3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów
5. Każda drużyna winna wystawić co najmniej jednego sędziego (za sędziowanie
przewidziano obiad oraz upominek).
6. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 oraz w klasyfikacji drużynowej, oraz w każdej z
grup organizator zapewnia puchar i dyplom.
7. W zawodach karate biorą udział zawodnicy zgłoszeni przez Prezesa Klubu/Kierownika
Klubu/instruktora, potwierdzającego zgodę Rodziców i lekarza na udział w
zawodach/treningach karate. Listę uczestników podpisaną przez Prezesa
Klubu/Kierownika Klubu/instruktora należy przedstawić Organizatorowi przed Turniejem.
Opłata startowa 30zł (w tym obiad)

Organizator turnieju życzy sukcesów sportowych
i miłego pobytu w Wieliczce
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Shihan Robert Kopciowski
VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O PUCHAR SOLNY KARATE KYOKUSHIN JJUNIORÓW,
MŁODZIKÓW, KADETÓW I DZIECI
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