Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy
Kadetów i Młodzieżowców
organizator
Opolski Klub Karate Kyokushin
ul. Spychalskiego 13a, 45-716 Opole
www.kyokushin.pl, tel/fax 077 44 19 369
Nr konta: 26 1050 1504 1000 0022 0918 0328

Osoba kontaktowa: Mariusz Godoś 0502 463-102, challenger@kyokushin.pl

współorganizatorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Miasta Opola
Politechnika Opolska - Wydział Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii

czas i miejsce
Termin zgłoszeń do dnia 24.09.2011. Prosimy o przesyłanie
zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres: challenger@kyokushin.pl.
Termin zawodów 01.10.2011 [sobota] Hala Sportowa na terenie
Kampusu Politechniki Opolskiej - Opole ul. Prószkowska 76a.
Rejestracja i waga zgłoszonych zawodników:
piątek godz. 1700 – 2000, sobota godz. 700 – 830.
Rozpoczęcie zawodów: w konkurencjach kata - godz. 900,
w konkurencjach kumite - godz. 1030.

uczestnictwo - konkurencje
Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach
kadetów (rok urodzenia 1996 i 1995):
Kumite kadetów w kategoriach wagowych
(-50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg
Kumite kadetek w kategoriach wagowych
(-50, -55, -60, -65, +65) kg
Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach
młodzieżowców – U22 (rok urodzenia 1992, 1991, 1990, 1989):
Kumite mężczyzn w kategoriach wagowych
(-65; -70; -75; -80; -85; +85) kg
Kumite kobiet w kategoriach wagowych
( -55; -60; -65; +65) kg
Kata mężczyzn
Kata kobiet
Organizator zastrzega możliwość połączenia kategorii wagowych
w przypadku zgłoszenia się mniej niż 8 zawodników w kategorii.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
dokument tożsamości ze zdjęciem, kartę zdrowia sportowca,
białe karate-gi, potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.

regulamin zawodów
Zawody zostaną rozegrane wg reguł WKO i EKO

nagrody i świadczenia
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki.
Za miejsca I-III wręczone zostaną puchary, medale.
Za I miejsca wręczone zostaną nagrody rzeczowe.
Zawodnicy będą objęci ubezpieczeniem NW.
Zawodnicy i sędziowie otrzymają w trakcie zawodów posiłek i wodę.

zgłoszenia i opłaty
Termin zgłoszeń do dnia 24.09.2011.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres:
challenger@kyokushin.pl wyłącznie na kartach zgłoszeń
zamieszczonych na www.kyokushin.pl
Opłata startowa wynosi 50 zł.
Nieobowiązkowy udział w Sayonara 40zł.

noclegi
Zainteresowanym noclegiem podajemy kontakt
do opolskich hoteli:
Hotel Festival - www.festival.com.pl - 77 427 55 55
Hotel Mercure - www.accorhotels.com - 77 451 81 00
Hotel Zaodrze - www.hotel-zaodrze.pl - 77 451 52 00
Hotel Piast - www.hotel-piast.com - 77 454 97 10
MOSiR - www.mosir.opole.pl - 77 453 78 83

Mariusz Godoś
Prezes Opolskiego
Klubu Karate Kyokushin

