Organizator:
Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama, Wrocław

Partnerzy:
Gmina Kobierzyce
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Termin i miejsce:
6 kwietnia 2019 r., Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Dębowa 20, Kobierzyce

Ogólne warunki uczestnictwa:
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 50 zł lub 12 €.
Płatne gotówką w dniu zawodów.
Zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez swoje macierzyste kluby.
W Turnieju mogą brać udział reprezentacje składające się z dowolnej liczby
zawodników.
UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje
możliwość połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć
konieczność innego podziału kategorii.
Każda drużyna powinna wystawić przynajmniej jednego sędziego.
Turniej będzie rozegrany na 4 lub 5 matach.
Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają puchary
i dyplomy.
Nie będzie walk o III miejsce.
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki, które zostaną wręczone
w czasie ceremonii zakończenia zawodów.

Kategorie KUMITE:
Kategoria
wiekowa
Junior
2001 – 2003
nie ukończone
18 lat

Młodzik
2004 – 2005

Kadet
2006 – 2007

Dzieci
2008 – 2009
Dzieci
2010 – 2011

Dzieci
2012 – 2013

Kategoria wagowa
Chłopcy:
-60, -65, -70, -75, -80,
+80kg
Dziewczęta:
-50 kg, -55, -60, -65,
+65kg
Chłopcy:
-45, -50, -55, -60, -65,
+65 kg
Dziewczęta:
-45, -50, -55, -60, +60
kg
Chłopcy:
-35, -40, -45, -50, -55,
+55 kg
Dziewczęta:
-40, -45, -50, +50 kg
Chłopcy:
-30, -35, -40, +40 kg
Dziewczęta:
-30, -35, -40, +40 kg
Chłopcy:
-30, -35, +35 kg
Dziewczęta:
-30, -35, +35 kg
Chłopcy:
-25, +25 kg

Dziewczęta:
-25, +25 kg

Obowiązujące
ochraniacze
Kask piankowy
Goleń-stopa
Piąstkówki
Dla dziewcząt
ochraniacze piersi
(miseczki)

Czas
walki

Uwagi

2’ + 2’

Semi-contact

Hogo
Kask piankowy
Goleń-stopa
Piąstkówki

2’ + 2’

Semi-contact

Hogo
Kask z kratką
Goleń-stopa
Piąstkówki

1,5’ + 1’

Semi-contact

1,5’ + 1’

Bez kopnięć gedan

1,5’ + 1’

Bez kopnięć gedan

1’ + 1’

Bez kopnięć gedan

Hogo
Kask z kratką
Goleń-stopa
Piąstkówki
Hogo
Kask z kratką
Goleń-stopa
Piąstkówki
Hogo
Kask z kratką
Goleń-stopa
Piąstkówki

Kaski oraz ochraniacze tułowia zapewnia organizator.
Zawodnicy powinni posiadać własne bawełniane ochraniacze goleń-stopa, bawełniane
ochraniacze pięści i suspensorium, ochraniacz szczęki opcjonalnie.
Techniki nożne na strefę Jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą !
Dopuszczalne techniki nożne na strefę jodan Mawashi-Geri, Uchi-Mawashi-Geri, KakeGeri.
Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na
poszczególnych matach aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie
się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego dyskwalifikację.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników i sędziów tylko on-line, pod adresem:
http://judostat.pl/karate/100,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
Rejestracja zawodników będzie aktywna od 15 marca do 1 kwietnia 2019. Po tej dacie
nie będzie możliwe dopisywanie zawodników ani inne zmiany.
Przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników.

Wymagane dokumenty:
 Paszport EKO dla zawodników z organizacji Shinkyokushinkai.
 Zawodnicy z innych federacji własne Budo-Passy.
 Indywidualne badania sportowo-lekarskie. Nie będą honorowane zbiorcze listy
badań lekarskich.
 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Brak zgody rodziców skutkuje
skreśleniem z listy zawodników.
 Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika.

Plan zawodów:
Główna weryfikacja zawodników odbędzie się w piątek 5 kwietnia. Prosimy o
maksymalną frekwencję w tym dniu. Sobotę traktujemy jako termin dodatkowy.
05.04.2019 Piątek
18:00 - 22:00 weryfikacja zawodników (ważenie, sprawdzenie badań
lekarskich i zgód rodziców);
06.04.2019 Sobota
07:00 – 09:00 weryfikacja zawodników (ważenie, sprawdzenie badań
lekarskich i zgód rodziców);
09:00 – 10:00 losowanie pojedynków, narada sędziów i kierowników drużyn;
10:30
zbiórka zawodników w wyznaczonym miejscu do ceremonii otwarcia;
11:00
oficjalne rozpoczęcie turnieju;
13:00 – 15:00 lunch;

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,
życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !

