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OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ KARATE
SHINKYOKUSHIN
BARTOSZYCE CUP 2013
REGULAMIN ZAWODÓW
Zarząd Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate ma zaszczyt zaprosić
reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w zawodach.
I. ORGANIZATOR
BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
UL. MARKSA 18
11-200 BARTOSZYCE
Tel. 606118339
Email: karate@sisco.pl
II. WSPÓŁORGANIZATOR
1. Urząd Miasta Bartoszyce
III. TERMIN I MIEJSCE
7 grudnia 2013 roku
Szkoła podstawowa nr 7 w Bartoszycach
ul. Bema 11-200 Bartoszyce
IV. PATRONAT HONOROWY
1. Burmistrz Miasta Bartoszyce
V. PATRONAT MEDIALNY
1. Goniec Bartoszycki
2. Radio Bartoszyce
3. TV Bartsat
VI. ZGŁOSZENIA
W celu usprawnienia przebiegu turnieju, dnia 5 grudnia 2013 r. o godz. 2100 odbędzie
się losowanie zawodników.
Prosimy o przysłanie zgłoszeń na pocztę elektroniczną karate@sisco.pl w terminie 30
listopada 2013 r.
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę !!! Nie ma
możliwości dokonania jakichkolwiek zmian po losowaniu. W przypadku niestawienia się
zawodnika w dniu zawodów następuje dyskwalifikacja zawodnika bez możliwości
wstawiania innego nazwiska (przeciwnik w takim przypadku przechodzi bez walki do
kolejnej tury).
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pod numerem telefonu 606118339.

VII. KATEGORIE KUMITE

Chłopcy:
Konkurencja
Juniorzy (semi kontakt)

Wiek
Rocznik
16 – 17 lat rocznik 97, 96

Młodzik (semi kontakt)
Młodzik mł. (light kontakt)
Kadeci (light kontakt)
Kadet mł. (light kontakt)

14 – 15 lat
12 – 13 lat
10 – 11 lat
8 – 9 lat

rocznik 99, 98
rocznik 01, 00
rocznik 03, 02
rocznik 05, 04

Kategorie
do 65kg, do 75kg i pow.
75kg
do 52kg i pow. 52kg

lekka, średnia
lekka, średnia
lekka, średnia

PODZIAŁ NA KATEGORIE : LEKKA, ŚREDNIA – PO ANALIZIE ZGŁOSZEŃ

Dziewczęta:
Konkurencja
Juniorzy (semi kontakt)
Młodzik (semi kontakt)
Młodzik mł. (light kontakt)
Kadeci (light kontakt)
Kadet mł. (light kontakt)

Wiek
16 – 17 lat
14 – 15 lat
12 – 13 lat
10 – 11 lat
8 – 9 lat

Rocznik
rocznik 97, 96
rocznik 99, 98
rocznik 01, 00
rocznik 03, 02
rocznik 05, 04

Kategorie
do 55 kg i pow. 55 kg

do 50 kg i powyżej 50 kg
lekka, średnia
lekka, średnia
lekka, średnia

PODZIAŁ NA KATEGORIE : LEKKA, ŚREDNIA – PO ANALIZIE ZGŁOSZEŃ
UWAGA – Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników nie
dzielimy na kategorie wagowe. Po analizie może wynikać konieczność innego podziału
kategorii. W związku z tym w zgłoszeniach podajemy dokładną wagę zawodnika we
wszystkich kategoriach wiekowych.

VIII UCZESTNICTWO
W zawodach mogą wziąć udział nieograniczone ilości ekip i zawodników.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
a. Odpowiedni wiek do poszczególnych kategorii (legitymacja szkolna, bądź licencja PZK.
Lekki kontakt
Semi Kontakt
b. Aktualną kartę zdrowia sportowca
c. Czyste białe kimono
d. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – dotyczy zawodników niepełnoletnich (brak
zgody wyklucza z zawodów)
e. Zawodnicy startujący w kumite obowiązkowo ochraniacze (pancerz hogo, kask,
piąstkówki, ochraniacz stopa, piszczel, mężczyźni – suspensorium).
Kierownik Ośrodka zobowiązany jest do sędziowania zawodów, powinien
posiadać strój sędziowski.
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Młodzicy i Juniorzy
- Dopuszczalne są techniki kontaktowe na uda, korpus i głowę. (tsuki chudan, shita tsuki,
seiken mawashi tsuki, hiza geri chudan, mae geri chudan, mawashi geri /gedan, chudan,
jodan/, ushiro geri chudan, yoko geri chudan.
- Nie wolno stosować technik nożnych opadających typu oroshi, mawashi kaiten geri, yoko
geri jodan, mae geri jodan oraz ushiro mawashi geri jodan.
- Nie wolno stosować technik ręcznych skierowanych na głowę przeciwnika.
- W przypadku trawienia techniką nożną w głowę przeciwnika przyznawany jest ippon z
równoczesnym zakończeniem walki przed regulaminowym czasem.
- Chwilowa niezdolność do walki trwająca od 1 do 3 sek na strefę inną niż jodan powoduje
przyznanie przeciwnikowi pół punktu (wazari). Otrzymanie drugiego wazari automatycznie
kończy walkę.
- Czas trwania walki Juniorów i Młodzików 2 min. (dogrywka 1,5 min), po której musi
nastąpić rozstrzygnięcie walki.
- Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.
POZOSTAŁE KATEGORIE
Techniki lekkiego kontaktu z zabezpieczeniem kasków, ochraniaczy – korpus, stopa, krocze.
CZAS TRWANIA WALKI 1,5 min. (dogrywka 1 min.), po której musi nastąpić
rozstrzygnięcie walki.
Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.
Każdy zawodnik powinien posiadać własne ochraniacze (stopa – goleń, krocze,
piąstkówki. Organizator zapewnia pancerze hogo i kaski.

X NAGRODY
a. Kumite – I, II i III miejsce – medale i dyplomy
b. Drużynowo – I, II i III miejsce – puchary i dyplomy
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
I miejsce – 5 pkt.
II miejsce – 3 pkt.
III miejsce – 1 pkt.
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe plakaty, a zwycięzcy poszczególnych kategorii
losują bardzo atrakcyjną nagrodę główną !!!
XI KOSZTY
Koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator. Opłata startowa za jednego zawodnika
wynosi 40 zł (płatne w dniu przyjazdu na zawody w kasie klubu). Pozostałe koszty (przejazd,
wyżywienie) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W opłatę startową wliczony jest
posiłek dla zawodnika.
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Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.
Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie
Organizatorowi.

XIII. Orientacyjny program Turnieju:









8.00 - 9.30 - przyjazd ekip, weryfikacja zawodników
9.30 - 9.55 - narada sędziów
10.00 - 10.35 - oficjalne otwarcie Turnieju (blok pokazowy)
10.45 - 13.30 - eliminacje Kumite
13.30 - 14.00 - obiad
14.00 - 14.15 – pokaz walk
14.15 - 15.15 – finały Kumite
16.00 - dekoracja zawodników, oficjalne zakończenie turnieju.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator prosi o przestrzeganie przede wszystkim punktu 6 powyższego regulaminu, nie
stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie ekipy do startu.
b) Protest należy składać u Sędziego Głównego po opłaceniu 100 zł wadium na rzecz
organizatora,
w przypadku odrzucenia protestu suma ta nie będzie zwrócona
c) W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator i Sędzia Główny
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas mistrzostw.
e) Ubezpieczenie i szczegółowa weryfikacja w gestii klubu macierzystego.
f) Organizator prosi o podanie na zgłoszeniu dane Klubu z nr NIP-u w celu usprawnienia
wydawania rachunków.
g) Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
h) Stopień kyu zawodników uczestniczących w zawodach pozostawiamy w gestii i
rozsądku kierownika ośrodka.
i) Wstęp na zawody jest bezpłatny.
XV Sędzia Główny – Shihan Wiesław Gwizd 5 dan – Tarnów (Branch Chief)

UWAGA
Dla zainteresowanych klubów istnieje możliwość wykupienia noclegu w bardzo
atrakcyjnej cenie.
W imieniu Komitetu organizacyjnego Bartoszyce Cup 2013 życzymy wszystkim uczestnikom
wspaniałych sukcesów i miłego pobytu w Bartoszycach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
sensei Andrzej Litwin 2 dan

