TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO MISTRZOSTW EUROPY – WROCŁAW’2018
MISTRZOSTWA POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SHINKYOKUSHINKAI

ORGANIZATOR
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin
ul. Jana Pawła II 20
05-250 Radzymin
Konto bankowe
Millenium: 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863
Sensei Tomasz Lenkiewicz 605857585

TERMIN I MIEJSCE
17.02.2018 r. (sobota) Hala Sportowa SP nr 3 , ul. ZAŁUSKIEGO 5 ,05-250 Kobyłka.

KATEGORIE
1. Seniorzy (1999 rok i starsi)
Kumite Seniorek: -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Kumite Seniorów: -65kg, -75kg, -85kg, -95kg, +95kg
Kata Seniorek i Seniorów
Eliminacje: Geksai dai ,Yantsu , Tsuki no kata ,Sayha – wylosowane
Następne tury: Sushi ho, Kanku dai , Seienshin, Sepai , Garyu( inne z eliminacji)
2. Juniorzy (2000-2001)
Kumite Juniorek: -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Kumite Juniorów: -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg
Kata Juniorów i Juniorek
Eliminacje: Geksai dai ,Yantsu , Tsuki no kata – wylosowane
Następne tury: Geksai sho , Saiha( inne z eliminacji)
Kata Seniorek i Seniorów oraz wszystkie konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującym
regulaminem EKO. Aktualne regulaminy do pobrania na stronie EKO.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Warunkiem dopuszczenia do Turnieju Kwalifikacyjnego zawodników i sędziów będzie
posiadanie EKO Paszportu z aktualną EKO licencją na rok 2018.
Zawodnicy powinni posiadać czyste GI bez oznaczeń z innych zawodów krajowych i
międzynarodowych
W kwalifikacjach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w danej
kategorii
Do startu zostaną dopuszczone Kluby przynależne do PFKS z opłaconymi składkami
członkowskimi PFKS do roku 2018 włącznie.
Do startu zostaną dopuszczone Kluby przynależne do PFKK. Zawodnicy tych klubów będą
reprezentowali w turnieju Federację (w protokole w miejsce nazwy klubu zostanie wpisane
PFKK). Warunkiem startu jest opłacenie przez PFKK składki członka wspierającego PFKS do
roku 2018 włącznie.
Zawodnicy powinni posiadać: aktualne badania sportowo lekarskie, dowód tożsamości lub inny
dokument potwierdzający tożsamość, opłacone startowe

7.
8.
9.

Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez macierzyste kluby
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
Niestawienie się zawodnika do walki w czasie 1 minuty, spowoduje jego dyskwalifikacje

10. Na

terenie hali zawodnicy i trenerzy mogą poruszać się wyłącznie w zmienionym obuwiu
sportowym.

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Turniej rozegrany zostanie w konkurencji kumite oraz kata wg przepisów EKO
2. W odpowiednich kategoriach obowiązują ochraniacze:
 białe bawełniane ochraniacze, suspensoria zakładane pod spodnie oraz ochraniacz piersi typu
miseczkowego. Ochraniacz szczęki wg uznania zawodnika. Organizator zapewnia kaski
3. Obowiązują walki o III miejsce.
4. Sędzia Główny - Wojciech Radziewicz 4 Dan
5. Sędziowie techniczni
Marek Krejpcio 5 dan
Eugeniusz Dadzibug 5 dan
Tomasz Kęćko 4 dan.
6. Każda ekipa powinna wystawić co najmniej 1 sędziego.
7. Obowiązkowo każdy sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim
przeprowadzonym po weryfikacji zawodników.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.
9. Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.
10.
Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wysyłamy do dnia 13 lutego 2018, do godziny 24:00
W systemie

: fightec.pl

Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.
Dodatkowe informacje Tomasz Lenkiewicz 605857585
UWAGA!
W czasie weryfikacji nastąpi sprawdzenie dokumentów i wagi. Proszę dokładnie
podawać wagę zawodników.

KOSZTY
Opłata startowa za jednego zawodnika wynosi 60 zł
Opłata startowa może być wnoszona gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto klubu, z
zastrzeżeniem, że środki muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym przed najpóźniej do
12 lutego 2016 r.
MKS KK w Radzyminie - nr konta 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863
35 1160 2202 0000 0002 5038 9863

Sędziowie otrzymają posiłek gratis.

ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU
1. Weryfikacja – Hala Sportowa , Kobyłka SP nr 3 ,ul. Załuskiego 5
17.02.2018 – godzina 9:00-10:30.
Dodatkowy termin weryfikacji: 16.02.2018 – godzina 19:00 – 21:00, Hala ROKiS w
Radzyminie, ul. Jana Pawła II 20, sala konferencyjna, 1 piętro.
11:00 – 11:30 - odprawa sędziów
12:00 – 12:30 – rywalizacja kata
13:00 – 13:30 – otwarcie + dekoracja kata
14:00 – rozpoczęcie rywalizacji kumite
17:00 – planowane zakończenie turnieju

Życzymy udanego startu w eliminacjach do ME

