Tarnogórski Klub Sportowy „Karate”
ma zaszczyt zaprosić Reprezentację Waszego Klubu
do udziału w:

XXIV Mistrzostwach Polski Młodzieżowców do 21 lat
Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate
Radzionków 14 grudnia 2013 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I.

ORGANIZATOR
Tarnogórski Klub Sportowy „Karate”
42-600 Tarnowskie Góry ul. Legionów 37c; Tel. 32/ 284-31-91; 500-066-682
www.tkskarate.pl; e-mail: biuro@tkskarate.pl

II.

WSPOŁORGANIZATORZY:
1. Urząd Miasta Radzionków
2. Urząd Miasta Tarnowskie Góry
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.

III.

PATRONAT HONOROWY
1. Ambasada Japonii
2. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
3. Burmistrz Miasta Radzionków

IV.

PATRONAT MEDIALNY
1. TV “Gwarek”
2. Tygodnik „Gwarek”

V.

TERMIN I MIEJSCE
14 grudnia 2013r (sobota)
Hala Sportowa MOSiR w Radzionkowie, Radzionków ul. Knosały 16

VI.

REGULAMIN ZAWODOW

1. Zawody rozgrywane według regulaminów i przepisów PZKarate w następujących konkurencjach:





kumite mężczyzn: -65 kg; -70 kg;-75 kg;-80 kg;+80 kg
kumite kobiet: -55 kg;-65 kg;+65 kg
kumite lekki kontakt: open mężczyzn ; open kobiet
kata: mężczyzn ; kobiet

2. Konkurencja kumite - zostanie rozegrana systemem pucharowym wg przepisów PZK (bez technik: hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko geri jodan, kaiten
geri, kakato otoshi, ushiro mawashi geri). Wymagane ochraniacze miękkie,
białe goleń/stopa oraz dodatkowo: mężczyźni - suspensoria, kobiety - ochraniacze na biust.
1

3. Konkurencja kumite lekki kontakt zostanie rozegrana bez podziału na kategorie
wagowe systemem pucharowym oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
Techniki dozwolone w kumite lekki kontakt: ręczne - seiken tsuki chudan, seiken mawashi tsuki chudan, nożne - chudan mae geri, chudan yoko geri, chudan mawashi geri, chudan kake geri, jodan mawashi geri, jodan kake geri, jodan uchi mawashi geri.
Techniki zabronione w kumite lekki kontakt: techniki ręczne na jodan, techniki nożne na gedan, techniki obrotowe i opadające, łapanie, popychanie, klinczowanie, dążenie do zwarcia (techniki w zwarciu nie są zaliczane).
Wymagane ochraniacze miękkie, białe goleń/stopa oraz dodatkowo: mężczyźni - suspensoria, kobiety - ochraniacze na biust.
Czas walki 1, 5 minuty (bez dogrywek)
4. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
Tura I - zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego spośród:
Pinian sono yon, Pinan sono go, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha
Tura II - zawodnik wykonuje kata dowolne spośród:
Geksai dai, Sanchin no kata, Geksai sho, Tensho, Seienchin, Seipai, Garyu,
Kanku dai, Sushi ho.
5. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:








minimum 4 kyu
wiek 18-21 lat roczniki 1992, 1993, 1994,1995 (konkurencje kumite - ukończone 18
lat do dnia zawodów)
aktualną kartę zdrowia sportowca
dowód tożsamosci
licenję zawodnika PZK z klubu posiadającego aktualną licencję PZK
wniesioną opłatę startową
czyste, białe kimono

6. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w każdej kategorii.
7. Kategoria zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia minimum 8 zawodników.
8. Sędziego Głównego zawodów wyznacza Polski Związek Karate.
9. Sędzia Główny wyznacza Sędziego lub Sędziów Technicznych, oraz Komisję
losującą. Organizator zapewnia system komputerowy do losowania oraz obsługi
Mistrzostw.
10. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów podczas odprawy sędziów.
11. Każdy Klub zobowiązany jest do wystawienia sędziego - sędziowie powinni posiadać kompletny strój sędziowski.
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VII. ZGLOSZENIA I REZERWACJA


Zgłoszeń i rezerwacji prosimy dokonywać poprzez stronę internetową Mistrzostw: www. mistrzostwapolskikarate.pl - preferowane lub na karcie
zgłoszenia poprzez email na adres biuro@kyokushinkai.com.pl





w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2013 r. (system na stronie Mistrzostw zostanie otwarty 25 listopada, a zamknięty 8 grudnia).
wpłaty za udział w Mistrzostwach można dokonać poprzez stronę internetową
Mistrzostw (system PAYU), tradycyjnym przelewem (dane do przelewu znajdują się na stronie mistrzostw – dowód należy przedstawić podczas rejestracji)
lub w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu gotówką w
dniu rejestracji.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest terminowe zgłoszenie przyjazdu
ekipy oraz dokonanie wpłaty za udział w Mistrzostwach.

VIII. KALKULACJA I ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W IMPREZIE:




kalkulacja:
- nocleg w hotelu Drabek z obiadokolacją i śniadaniem – 105 zł
- nocleg w hotelu NEO ze śniadaniem (sędziowie, kierownicy) – 105 zł
- obiad na hali – 15 zł
- SAYONARA – bankiet XXV lecia TKS „Karate” w hotelu Neo - 70 zł
- Opłata startowa dla zawodników korzystających z zakwaterowania – 50 zł
- opłata startowa dla zawodników nie korzystających z zakwaterowania – 60 zł
odpłatność z udział w Mistrzostwach
- zawodnicy - 170,00 zł
- zawodnicy nie korzystający z zakwaterowania – 60 zł
- sędziowie (w tym Sayonara gratis) - 120,00 zł.
- kierownicy drużyn nie będący sędziami (w tym Sayonara odpłatnie) - 190 zł
- osoby towarzyszące - 120 zł.

Istnieje możliwość wykupienia dla osób towarzyszących i zawodników nie korzystających z zakwaterowania obiadów w cenie 15 zł i Sayonara w cenie 70 zł.

IX.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w dniu 13.12.2013r.
 Zawodnicy
Hotel Drabek 42-600 Tarnowskie Góry ul. Skośna 15 /Obwodnica
http://www.hotel-drabek.com


Sędziowie i kierownicy ekip (ilość miejsc ograniczona)
Hotel Neo – 42-620 Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 6 (obok Parku Wodnego)
http://www.hotelneo.pl

Hotel oddalone są od siebie o kilkaset metrów
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X.

PROGRAM ZAWODOW
 Program na dzien 13.12.2013r.
 13:00 – 18:00 - przyjazd i rejestracja ekip w hotelu Neo ul. Obwodnica 6;
 16:00- 19.00 - weryfikacja zgłoszeń, waga i badania lekarskie - w sali klubowej w hotelu Neo ul. Obwodnica 6;
 18:00 - 20.00 - kolacja dla zawodników w hotelu Drabek ul. Skośna 15
 19:00 – 20:00 - narada kierowników drużyn i sędziów w sali restauracyjnej w hotelu
Neo ul. Obwodnica 6;
 20:00 – 20:30 losowanie w sali klubowej w hotelu Neo ul. Obwodnica 6;
 20:30 – 23:30 Sayonara – bankiet z okazji XXV lecia TKS „Karate” Tarnowskie Góry
dla sędziów i zaproszonych gości.
 Program na dzien 13.12.2013r (ramowy – może ulec zmianie).
 8:30 – 9:15 – odprawa sędziów
 9:30 – 10:30 – turniej kata kobiet i mężczyzn (2 maty)
 10:30 – 12:00 – turniej kumite lekki kontakt kobiet i mężczyzn (2 maty)
 12:00 – 12:30 – uroczyste otwarcie XXIV Mistrzostw Polski
 12:30 – 16:00 – eliminacje, ćwierćfinały i półfinały kumite kobiet i mężczyzn (3 maty)
 16:00 – 16:30 – pokaz i uroczyste zakończenie kariery
przez Krzysztofa Habraszkę, Janusza Morysa i Tomasza Najducha
 16:30 – 17:15 – finały kumite kobiet i mężczyzn (1 mata)
 17:15 – 17:30 – Pokaz
 17:30 – 18:00 – Dekoracja medalistów i zakończenie Mistrzostw.
obiad będzie podawany w formie lunch boksu od godziny 12:30

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE.
1. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny i organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Protesty należy składać do Sędziego Głównego po wpłaceniu do organizatora wadium
w wysokości 100zl. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi.
4. Oplata startowa w zawodach jest opłatą obowiązkową.
5. Udział wszystkich zawodników w Karategi podczas ceremonii otwarcia oraz do dekoracji jest obowiązkowy (bez obuwia i dresu).
6. Punktacja drużynowa (klubowa) prowadzona będzie łącznie dla mężczyzn i kobiet na
podstawie wyników indywidualnych zdobytych we wszystkich konkurencjach, jakie zostaną rozegrane według punktacji: 1 miejsce - 5 pkt., 2 miejsce - 3 pkt., 3 miejsce - 1 pkt.
7. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń drużyn.
8. Wszyscy zawodnicy na czas trwania mistrzostw są objęci ubezpieczeniem NNW.
9. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują: medale, trofea i dyplomy.
10. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Mistrzostw:
www.mistrzostwapolskikarate.pl
11. Dodatkowych informacji udziela: sensei Bogdan Lubos - tel: 500-066-682
12. Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszeń - sensei Rafał Mnich tel. 665-923-444

Organizator XXIV Mistrzostw Polski Młodzieżowców Karate Kyokushin życzy
sukcesów sportowych i miłego pobytu w Tarnowskich Górach i Radzionkowie. OSU !
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