GIŻYCKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
ma zaszczyt zaprosić wasz Klub
na
VI TURNIEJ KARATE SHINKYOKUSHIN DZIECI I MŁODZIEŻY
O PUCHAR KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

I. ORGANIZATOR
GIŻYCKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
ul. Moniuszki 5
11-500 Giżycko
Tel. 509 792 606
karategizycko@gmail.com

II. TERMIN I MIEJSCE
16 LUTY 2019r.
Centralny Ośrodek Sportu
ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko

III.

UCZESTNICTWO
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników
danej kategorii.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
- aktualne zaświadczenie lekarskie;
- legitymację szkolną /dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i datę urodzenia;
- pisemną zgodę rodzica(opiekuna)/oświadczenie zawodnika pełnoletniego na udział
w Turnieju;
- czyste, białe kimono, ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii( ochraniacze
goleń stopa, ochraniacz piersi dla dziewcząt i kobiet, suspensoria dla chłopców
i mężczyzn, piąstkówki );
- organizator zapewnia kaski, hogo.
- zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez macierzyste kluby
Kierownik Ośrodka oraz instruktorzy klubowi proszeni są o udział
w sędziowaniu zawodów( w tym celu powinni posiadać strój sędziowski).

IV. KATEGORIE KUMITE
Chłopcy:

WIEK

ROCZNIK

8
9
10-11
12-13
14-15
16-17

rocznik 11
rocznik 10
rocznik 09-08
rocznik 07-06
rocznik 05-04
rocznik 03-02-01

możliwe kategorie
w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników.
-25, -30,+30
-30, -35,+35
-30,-35,-40,+40
-40, -45,-50,-60,+60
-50, -55, -60, -65,+65
-60, -65,-70, -75+75

UWAGI
Niedozwolone
techniki na
strefę GEDAN!
Dozwolone
techniki na strefę
GEDAN

Dziewczęta:

WIEK

ROCZNIK

8
9
10-11
12-13
14-15
16-17

rocznik 11
rocznik 10
rocznik 09-08
rocznik 07-06
rocznik 05-04
rocznik 03-02-01

możliwe kategorie
w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników.
-25, -30,+30
-30, -35,+35
-30,-35,-40,+40
-40, -45,-50,+50
-50, -55, +55
-55, -60,+60

UWAGI
Niedozwolone
techniki na
strefę GEDAN!
Dozwolone
techniki na strefę
GEDAN

Organizator zastrzega sobie zmiany kategorii ze względu na ilość zgłoszonych
zawodników i zawodniczek.

V. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
Zgodnie z regulaminem walki karate kyokushin oraz wytycznymi Komisji d/s
Organizacji Imprez PFKS.
Kategorie (o przydziale do kategorii decyduje data urodzenia - rocznik):
Zawodnik rocznika 2001 w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat.
Konkurencje osobne dla chłopców i dziewcząt.

Czas walki:
–
–
–
–

Rocznik 11-08
Rocznik 07-06
Rocznik 05-04
Rocznik 03-01

1 minuta, dogrywka 1 minuta
1,5 minuty, dogrywka 1 minuta
1,5 minuty, dogrywka 1 minuta
2 minuty, 2 minuty, waga, 2 minuty;

Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.

VI. KOSZTY
Opłata startowa za jednego zawodnika wynosi 45zł (płatne w dniu przyjazdu na zawody
w kasie Klubu).
VII. ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU:








VIII.

8.00 – 9.30 - przyjazd ekip, weryfikacja zawodników
9.45 -10.30- narada sędziów
11.00-11.15- oficjalne otwarcie Turnieju
11.15 -14.00 -walki eliminacyjne
13.00 -15.00 - obiad dla zawodników zapewniony przez organizatora.
15.00-16.00 - walki finałowe
16.00-17.00 - dekoracja zawodników, oficjalne zakończenie turnieju.

NAGRODY
a. Kumite – I, II i III miejsce – puchary i dyplomy
b. Drużynowo – I, II i III miejsce – puchary i dyplomy

IX. ZGŁOSZENIA
Prosimy o przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych znajdujących się
w załączniku do 14.02.2019r. na pocztę elektroniczną karategizycko@gmail.com
(UWAGA! Zmiana adresu e-mail)
Wszystkie informacje dotyczące turnieju można uzyskać u sensei Rafała Gracy
pod numerem telefonu 509792606 lub mailowo karategizycko@gmail.com
UWAGA !!!
Jeżeli w trakcie weryfikacji waga zawodnika będzie wyższa od wagi zgłoszonej
i nie zmieści się on w limicie wagowym danej kategorii, wówczas zostanie on
zdyskwalifikowany a przeniesienie go do wyższej kategorii wagowej będzie
NIEMOŻLIWE!!

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Protest należy składać u Sędziego Głównego.
b) W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator i Sędzia Główny.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Turnieju.
d) Organizator prosi o podanie na zgłoszeniu dane Klubu z nr NIP-u w celu usprawnienia
wydawania rachunków.
e) Sędzia Główny zawodów jest Marcin Wysocki II Dan składy sędziowskie zostaną
powołane w dniu zawodów.
f) Wstęp na zawody jest bezpłatny.
XI. ZAKWATEROWANIE
Dla zainteresowanych klubów istnieje możliwość wykupienia noclegu w Centralnym
Ośrodku Sportu http://gizycko.cos.pl/
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
11-500 Giżycko
ul. Moniuszki 22
tel.87 44 17 100

W imieniu organizatorów wszystkim Uczestnikom życzymy sukcesów i miłego
pobytu w Giżycku.
sensei Rafał Graca

