MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
KARATE KYOKUSHIN
Białystok 23 września 2012 strefa „A”
Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate, Białostocki Klub Karate
Kyokushin Kanku ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin.

Komunikat organizacyjny:
I. ORGANIZATOR

Białostocki Klub Karate Kyokushin „KANKU”
ul. Gródecka 5/1, 15-561 Białystok
e-mail: michal517@op.pl
tel: 510 232 752 – sensei Michał Puczko
Współorganizator: Podlaska Federacja Sportu

II.

TERMIN I MIEJSCE

23 września 2012 r.
Publiczne gimnazjum nr 2, ul. Legionowa 7
15 – 281 Białystok

III.

PROGRAM ZAWODÓW

8.00 – 9.00

- przyjazd ekip i badania lekarskie

9.00 – 9.45

- narada sędziowska

10.00

- oficjalne otwarcie zawodów

IV.

KATEGORIE

1. Zawody będą rozgrywane wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
- Kumite semi kontakt Młodzik (rocznik 1997 – 1998) 14 - 15 lat
- Kumite semi kontakt Młodziczek (rocznik 1997 – 1998) 14 - 15 lat
- Kumite light kontakt Młodzik
- Kumite light kontakt Młodziczek
- Kata Młodzików
- Kata Młodziczek
- Walki reżyserowane Młodzików i Młodziczek
2. Konkurencje kumite zostaną rozegrane w systemie pucharowym w następujących
kategoriach:
A. Semi kontakt
- Młodzicy: kategoria -55, -65, +65 kg
- Młodziczki: kategoria -50, +50 kg
B. Light kontakt
- Młodzicy: kategoria open
- Młodziczki: kategoria open

3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
- tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego
- tura II - zawodnik wykonuje kata dowolna z wymienionych dla tej tury:

KATEGORIA
Młodzicy/Młodziczki

I TURA
Taikyoku Sono San
Sokugi Sono Ni
Pinian Sono Ich

II TURA
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Kihon Sono Ni
Pinian Sono Yon
Sokugi Sono San
Tuki No Kata

4. Walki reżyserowane
- Młodzicy i Młodziczki razem

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w
danej konkurencji.
UWAGA! Zawodnicy mogą startować tylko w jednej konkurencji kumite
(semi lub light).

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy zgłoszeni przez kluby posiadające aktualną licencję
PZK i posiadający:
- aktualną kartę zdrowia sportowca
- licencję zawodnika PZK
- legitymację szkolną
- białe ochraniacze (wg przepisów PZK semi kontakt Karate Kyokushin),
organizator zapewnia kaski bez osłony brody i pancerze ochronne typu hogo
- uiszczoną opłatę startową
- zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (wzór w załączniku)

VI.

ZGŁOSZENIA

1. Załączoną Kartę zgłoszenia zawodników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.09.2012 r. (czwartek) pocztą elektroniczną na adres: michal517@op.pl

UWAGA! Losowanie zawodników odbędzie się w dniu 21.09.1012 r. na podstawie
nadesłanych zgłoszeń. W trosce o sprawne przeprowadzenie turnieju zgłoszenia przesłane
po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zawodnik nie będzie miał właściwej wagi lub z innych powodów nie zostanie
zweryfikowany pozytywnie - zostanie skreślony z listy uczestników.

2. Opłatę startową w wysokości 30 zł/osoba należy uiścić w dniu zawodów.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędzią głównym zawodów jest Shihan Jacek Czerniec 5 Dan.
2. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. Jeśli zawodnik w dniu turnieju będzie ważył więcej niż wynosi limit kategorii do jakiej
został zgłoszony lub nie będzie miał uiszczonej opłaty startowej zostanie skreślony z listy
uczestników.
5. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
6. Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają medale i dyplomy (nie będzie walki o III miejsce).
7. Kierownik Klubu zobowiązany jest do sędziowania zawodów, w tym celu powinien
posiadać odpowiedni strój zgodny z wymogami PZK (czarna koszula, biała muszka, czarne
spodnie, opcjonalnie białe skarpetki i gwizdek)

Organizatorzy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Karate Kyokushin
życzą
sportowych sukcesów i miłego pobytu w Białymstoku.

Organizator

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
KARATE KYOKUSHIN
Białystok 23 września 2012
strefa „A”
Karta zgłoszenia zawodników
Klub:………………………………………………………………………………………………….
Kierownik Klubu:……………………………………………………………………………………
Lp.

Nazwisko

Imię

Data ur

Numer Licencji

Kyu

Konkurencja

1

Kumite semi kontakt
Młodzik -55kg

2

Kumite semi kontakt
Młodzik -65kg

3

Kumite semi kontakt
Młodzik +65kg

4

Kumite semi kontakt
Młodziczki -50kg

5

Kumite semi kontakt
Młodziczki +50kg

6

Kumite light kontakt
Młodzicy Open

7

Kumite light kontakt
Młodziczki Open

8

Kata Młodzików

9
Kata Młodzików
10

Walki reżyserowane
Młodzików
i Młodziczek

Opłata startowa: 30zł x ……………………. = ………………………..

…………………………….
podpis księgowego

…………………………….
podpis prezesa klubu

