
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY KARATE KYOKUSHIN
O PUCHAR PREZYDENTA SOSNOWCA

Sosnowiec , 8 grudnia 2013

I. ORGANIZATOR:

      Sosnowiecki Klub Karate Kyokushin  

      ul. Gen.Andersa 1a, 41-200 Sosnowiec

      tel/fax (32) 266 30 00

      www.kyokushinkai.pl

      Shihan Eugeniusz Dadzibug 5 Dan

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:

      Urząd Miasta Sosnowiec

      MOSiR Sosnowiec

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

      8 grudnia 2013, Hala Widowiskowo-Sportowa w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 91

IV. UCZESTNICTWO:

      • w zawodach może wziąć udział dowolna ilość zawodników.

      • do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:

      • aktualną kartę zdrowia sportowca - potwierdzenie lekarza medycyny sportowej

        (ważne 6 miesięcy),

      • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i datę urodzenia,

      • zgoda rodziców lub opiekuna na start w zawodach,

      • czyste białe kimono z naszywkami szkoły kyokushin,

      • komplet wymaganych ochraniaczy (podpisanych),

      • wniesioną opłatę startową

V. KONKURENCJE

      Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach:

      • Kumite semi contact według przepisów IKO dla osób poniżej 18 r.ż

      • Kumite full contact według przepisów IKO dla seniorów powyżej 18 r.ż

      • Kumite full contact według przepisów IKO dla oldboy powyżej 35 r.ż.

      • Kata według kategorii wiekowej z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców

VI. KATEGORIE:

1. Kumite semi kontakt (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia):

                                      

Dziewczęta/Chłopcy

      

Kategoria: Wiek: Rocznik:

• dzieci 
• dzieci 
• dzieci 
• kadeci młodsi
• kadeci 
• młodzicy
• juniorzy   

5 lat 
6-7 lat  
8-9 lat 
10-11 lat 
12-13 lat 
14-15 lat 
16-17 lat, nieukończone 18 lat

2008
2007-2006
2005-2004
2003-2002
2001-2000 
1998-1999
1997-1996-1995 

2. Kumite full contact

    

          Kategoria:            Waga:

•seniorki             -55kg, -60 kg, -65 kg, +65kg

•seniorzy            -65kg,-70 kg, -75kg, -80 kg, -90 kg, +90kg
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ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT:

• Turniej będzie rozegrany indywidualnie systemem pucharowym.

• We wszystkich kategoriach wiekowych stosowane są przepisy IKO.

• Dozwolone wszystkie techniki nożne na głowę oraz low kick (mawashi geri gedan).

• Zawodnicy startujący w konkurencji semi kontakt (wg przepisów IKO) muszą posiadać ochraniacze:

Dzieci

          - ochraniacze goleń-stopa (białe),

- piąstkówki (białe),

- ochraniacz tułowia Hogo – zapewnia organizator,

- kask na głowę z ochroną twarzy(zapewnia organizator).

           Czas walki 1,5 minuty. Dogrywka 1 minuta.

Kadet/kadet młodszy

- ochraniacze goleń-stopa (białe),

- piąstkówki (białe),

- suspensoria – chłopcy (założone pod kimono),

- ochraniacz tułowia Hogo – zapewnia organizator,

- kask na głowę z ochroną twarzy(zapewnia organizator).

  Czas walki 1,5 minuty. Dogrywka 1 minuta.

Junior, młodzik

- ochraniacze goleń-stopa (białe),

- piąstkówki (białe),

- suspensoria – chłopcy (założone pod kimono),

- „szczęki” (zalecane),

- kask na głowę (zapewnia organizator).

  Czas walki 2 minuty. Dogrywka 1 minuta.

• Zawodnicy konkurencji full contact seniorów (ukończone 18 lat) startują według przepisów IKO,     

muszą posiadać:

Seniorzy

- suspensoria (założone pod kimono)                              

- ochraniacz na szczękę (zalecany)

- ochraniacze goleń-stopa (białe)

           Czas walki 2 minuty. Dogrywka 2 minuty po, której musi zapaść werdykt.

Seniorki

- ochraniacz piersi (piankowe dwie miseczki)

- ochraniacz na krocze (zalecany)

- ochraniacz na szczękę (zalecany)

- ochraniacze goleń-stopa (białe)

           Czas walki 2 minuty. Dogrywka 2 minuty po, której musi zapaść werdykt.

• We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan).

• Uwaga! obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty  

  w komplecie ochraniaczy.
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2. KATA

• Zawodnik w pierwszej turze wykonuje kata obowiązkowe, w drugiej turze wybrane przez siebie zgodnie z 

tabelą.

• Kata podzielone są na kategorie dziewcząt i chłopców.

KATEGORIA
ELIMINACJE (I TURA)

obowiązkowa

FINAŁ (II TURA)

dowolne kata

DZIECI do lat 8

(2005 i młodsze)
Kihon sono ichi x

DZIECI 9-10-11 lat

(2004-2003-2002)
Taikyoku sono ichi

 Taikyoku sono ni

 Taikyoku sono san

KADECI MŁODSI/KADECI

12-13 lat

(2001-2000)

Taikyoku sono san
 Pinan sono ichi

 Pinan sono ni

MŁODZICY

14-15 lat

(1999-1998)

Pinan sono ni

Pinan sono san

Pinan sono yon

Pinan sono go

JUNIORZY

 16-17, nieukończone 18 lat,

(1997-1996-1995 )
Pinan sono san

Pinan sono yon

Pinan sono go

Tsuki no kata

Yantsu

Saiha

Geksai sho

 

VII. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:

W celu usprawnienia organizacji turnieju, zgłoszenia oraz opłatę w wysokości 40zł należy dokonywać do dnia 

26 listopada 2013 w sekretariacie klubu:

Sosnowiecki  Klub Karate , ul. Gen. Andersa 1a, 41-200 Sosnowiec

Prosimy przestrzegać zgłoszenia w wyznaczonym terminie aby usprawnić weryfikację zawodników.

Kontakt telefoniczny: tel. stacjonarny: (32) 266 30 00

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      1. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów przez Sędziego Głównego.

      2. W razie zgłoszenia niedostatecznej liczby zawodników kategorie mogą zostać połączone.

      3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas turnieju.

      4. Udział wszystkich zawodników podczas uroczystego otwarcia zawodów jest obowiązkowy.

      5. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

      6. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.

                                     W imieniu komitetu organizacyjnego

życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych

i wiele miłych wrażeń

                                                              Prezes

                                                              Sosnowieckiego Klubu Karate Kyokushin

                                                              BC Shihan Eugeniusz Dadzibug 5 Dan

                                                              OSU!
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                                     OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia)

....................................................................................................................................

w Turnieju Mikołajkowym Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sosnowca

Sosnowiec, 8 grudnia 2013.

........................................                                       .............................................

czytelny podpis rodzica                                               miejscowość, data


