Turniej Kwalifikacyjny do
Mistrzostw Europy U-21 & Mistrzostw Świata Open
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin U-18
1. Organizator
Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
2. Współorganizator
Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
Polska Federacja Karate Shinkyokushin
3. Patronat
Urząd Miasta i Gminy Wojnicz
Starosta Powiatu Tarnowskiego
4. Czas i miejsce
Termin zawodów – 16 lutego 2019 r.
Hala Sportowa przy ZSLiT w Wojniczu k. Tarnowa
ul. Rolnicza 6, 32-830 Wojnicz
5. Kategorie
Turniej kwalifikacyjny:
Kumite Młodzieżowcy U-21 (rok 1998, 1999, 2000, 2001 – ukończone 18 lat):
Kobiety (-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg)
Mężczyźni (-65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg, +90 kg)
Kata Młodzieżowcy U-21:
Eliminacje: Geksai dai, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha – wylosowane
Następne tury: Sushi ho, Kanku dai, Seienshin, Sepai, Garyu – do wyboru
Mistrzostwa Świata:
Mężczyźni – bez podziału na kategorie wagowe (open)
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin:
Junior Kumite U-18 (rok 2002, 2001 – nie ukończone 18 lat):
Kobiety (-55 kg, -60 kg, +60 kg)
Mężczyźni (-70 kg, -80 kg, +80 kg)

6. Zgłoszenia i uczestnictwo










Warunkiem dopuszczenia do Turnieju Kwalifikacyjnego zawodników oraz sędziów jest posiadanie
paszportu EKO oraz aktualnej licencji na 2019 rok.
Zawodnicy powinni posiadać czyste Gi bez oznaczeń z innych turniejów.
W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w kategorii.
Do startu zostaną dopuszczone kluby przynależne do PFKS oraz kluby wspierające PFKS z opłaconą
składką członkowską.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania sportowo lekarskie, dokument potwierdzający
tożsamość oraz opłacone startowe.
Wszyscy zawodnicy powinni mieć ubezpieczenie w zakresie NW przez macierzyste kluby.
Zawodnicy w kategoriach U-18 muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodników, sędziów oraz trenerów należy zgłosić na kwalifikacje.karatewojnicz.pl
Strona będzie aktywna w dniach 25.01 – 8.02.2019.
Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.

7. Zasady przeprowadzenia zawodów










Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów Europejskiej Organizacji Karate.
Obowiązujące ochraniacze to:
- białe bawełniane ochraniacze goleń-stopa,
- suspensoria dla kobiet oraz mężczyzn zakładane pod spodnie,
- w kategoriach U-18 ochraniacz na głowę (zapewnia organizator).
W kategorii Młodzieżowców U-21 obowiązują walki o 3 miejsce.
Każdy zgłoszony sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim w dniu zawodów.
Sędzia główny zawodów: Sensei Wojciech Radziewicz 4 DAN.
Sędziów technicznych powoła komisja sędziowska PFKS.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.

8. Koszty
Opłata za jednego zawodnika wynosi 60 zł płatne do dnia 8 lutego 2019 roku przelewem na konto:
Reiffeisen Polbank 88 1750 0012 0000 0000 3837 7248
Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
Wielka Wieś 340,
32 – 830 Wojnicz
9. Osoby kontaktowe
Wojciech Hajduk kom.: 694 200 484
Krystian Bajan kom.: 502 626 095
10. Nagrody




Za miejsca od I-IV zawodnicy otrzymają puchary oraz dyplomy.
Dla wyróżnionego „Najlepszego Zawodnika” oraz „Najlepszej Zawodniczki” przewidziane są nagrody
rzeczowe.
Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy T-Shirt oraz zestaw upominków.

Wszyscy zawodnicy, sędziowie oraz zgłoszeni trenerzy otrzymają lunch w dniu zawodów.

11. Zakwaterowanie
Dla wszystkich zainteresowanych do naszych usług dostępny jest hotel organizacyjny o podwyższonym
standardzie „Hotel Tarnovia” (10 kilometrów od hali) w preferencyjnej cenie.
Pokój jednoosobowy: 140 zł ze śniadaniem
Pokój dwu oraz trzyosobowy: 90 zł/osoba ze śniadaniem
Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o informację (w arkuszu Excel) do 2 lutego 2019 r. przesłane
na adres e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com.
Po tym terminie nie będzie możliwości zamówienia noclegu w promocyjnej cenie.
Wszystkich zawodników, sędziów, trenerów oraz oficjeli Organizator zaprasza na bezpłatną kolację
powitalną w przeddzień Turnieju Kwalifikacyjnego w Hotelu Tarnovia.
Adres hotelu:
Ul. Kościuszki 10,
33 – 100 Tarnów
Dla wszystkich zainteresowanym Organizator zapewnia darmowy transport z hotelu na halę sportową.
(po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi)
12. Orientacyjny plan zawodów
15 lutego 2019 (piątek)
do 18.00 Przyjazd ekip i zakwaterowanie w Hotelu Tarnovia
17.00 - 19.00 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna (w Hotelu Tarnovia)
19.00 - 21.00 Kolacja powitalna dla wszystkich zawodników, sędziów, trenerów i oficjeli
16 lutego 2019 (sobota)
6.30 - 8.30 Śniadanie
8.40 - 9.00 Wyjazd na halę sportową w Wojniczu
9.00 - 9.30 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna (na hali sportowej)
9.30 Narada sędziów
10.15 - 11.00 Kata U-21
11.00 - 12.30 Kumite U-21, oraz Open doprowadzenie do półfinałów oraz kumite U-18 wraz z finałami
12.30 - 13.00 Oficjalne otwarcie i pokaz tarnowskich czarnych pasów
13.00 - 14.00 Półfinały i finały U-21, oraz Open
14.00 Dekoracja i zakończenie turnieju

Komitet Organizacyjny życzy udanych zawodów oraz miłego pobytu na Ziemi
Wojnickiej

