XXXV Puchar Polski Seniorów
XV Puchar Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików
Karate Kyokushin
Szczecinek 8 grudnia 2018
Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate, Szczecinecki Klub Karate
Kyokushin ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w XXXV Puchar Polski
Seniorów, XV Puchar Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików Karate Kyokushin.

Regulamin
1. Organizator
Szczecinecki Klub Karate Kyokushin
Współorganizator:
Urząd Miasta w Szczecinku
OSIR w Szczecinku
SAPIK w Szczecinku
2. Patronat
Burmistrz Miasta Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas
3. Patronat Medialny
TV Gawex
Radio ESKA
Temat Szczecinek
4. Termin i miejsce
8 grudnia 2018
Hala Sportowa
Ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek
5. Kategorie i klasyfikacja drużynowa
Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach:
Seniorzy (ukończone 18 lat)
Kumite mężczyzn: -65 kg, - 70 kg, -75 kg, -80 kg, -90 kg, + 90kg
Kumite kobiet: -55 kg, - 60 kg, -65 kg, + 65kg
Masters (ukończone 35 lat)
Kumite masters: -85kg, + 85 kg
Juniorzy 16-17 lat (roczniki 2002, 2001, 2000 – zawodnicy z tego rocznika, którzy nie ukończyli 18
lat)
Kumite semi kontakt: junior: -60 kg, -65kg, -70 kg, -75 kg, +75kg
Kumite semi kontakt: juniorki: -55kg, -60kg, +60kg
Kata juniorów
Kata juniorek

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (roczniki 2003, 2004)
Kumite semi kontakt: junior młodszy: -50kg, -55kg,-60kg, -65kg, +65kg
Kumite semi kontakt: juniorki młodsze: -50kg, -55kg,+55kg
Kata Juniorów Młodszych
Kata Juniorek Młodszych
Młodzicy młodzik 12-13 lat (rocznik 2005 i 2006)
Młodzicy: -40kg, -45kg, -50kg,-60kg, +60kg
Młodziczki: -40kg,-50kg, +50kg
Czas trwania walki 1,5 min, możliwa jest tylko jedna dogrywka 1,5 min
Kata młodzików
Kata młodziczek
Punktacja drużynowa łącznie dla kobiet i mężczyzn (osobno dla seniorów i juniorów, juniorów
młodszych i młodzików) zostanie policzona w następujący sposób: I miejsce 5pkt, II miejsce 3
pkt, III miejsce 1 pkt.
Konkurencja Kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
Tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata z poniższych tabeli
Tura II zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych w poniższej tabeli

KATEGORIA

I TURA

II TURA

Młodzicy

Taikyoku so no ichi
Taikyoku so no san
Pinian so no ichi

Juniorzy Młodsi

Taikyoku so no san
Pinian so no ichi
Pinian so no ni

Juniorzy

Pinian so no ni
Pinan so no san
Pinian So no Yon

Pinian so no ni
Pinan so no san
Pinian So no Yon
Tsuki No Kata
Sokugi So no San
Pinan so no san
Pinian Sono Yon
Tsuki No Kata
Sokugi So no Ni, so no San
Pinan Son no Go
Tsuki No Kata
Geksai-Dai
Saiha
Yantsu
Geksai-Sho

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będę tylko w formie elektronicznej poprzez poniższe linki internetowe.
- Puchar Polski Seniorów:
https://www.kihapp.com/tournaments/4346-xxxv-puchar-polski-seniorow
- Puchar Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików:
https://www.kihapp.com/tournaments/4347-xiv-puchar-polski-juniorow-juniorow-mlodszych-i











Listy startowe będą dostępne na stronach:
https://www.kihapp.com/tournaments/4346-xxxv-puchar-polski-seniorow
https://www.kihapp.com/tournaments/4347-xiv-puchar-polski-juniorow-juniorowmlodszych-i
Do 6 grudnia do godziny 2000 można zgłaszać poprawki na liście. Po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu list startowych kluby zobowiązane są do uiszczenia opłaty startowej za
wszystkich zgłoszonych zawodników. W razie pytań prosimy kontaktować się z Sensei
Radosław Ambroziak, e-mail: ambro69@wp.pl, tel.: +48 888 560 717.
Zawodnicy zostaną rozlosowani na podstawie listy startowej po poprawkach. Jeśli podczas
weryfikacji zawodnik nie będzie posiadał właściwej wagi do kategorii w jakiej został
zgłoszony nie zostanie dopuszczony do udziału w turnieju.
Weryfikacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku w ZSZ ul. 1-go Maja 19, 78-400
Szczecinek.
Nie zgłoszenie zawodnika do weryfikacji do godziny 1900spwoduje jego dyskwalifikację.
Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej jest Sensei Andrzej Kłujszo.

7. Warunki uczestnictwa
 Aktualna licencja zawodnika wydana przez PZK dla członka klubu zrzeszonego w PZK.
 Minimum 4 kyu senior, 6 kyu junior młodszy, 9 kyu młodzik.
 Dokument tożsamości ze zdjęciem.
 Aktualne badania od lekarza medycyny sportowej.
 Czyste białe karate-gi bez napisów i numerów startowych z innych turniejów.
 Ochraniacze zgodnie przepisami dla danych kategorii (młodzicy i juniorzy powinni posiadać
białe tekstylne piąstkówki oraz białe tekstylne ochraniacze na goleń i stopę).
Uwaga: w kategorii kobiet (seniorek) obowiązują białe ochraniacze na goleń i stopę.
8. Opłaty
Opłata za udział w Pucharze Polski wynosi:
 60 zł startowe w tym obiad na hali dla wszystkich zawodników.
 70 zł Sayonara – sędziowie gratis (udział zgłosić u Organizatora do dnia 1.12.2018 tel.
660 702 143 Wojciech Hurka)
Opłaty prosimy dokonać na konto klubu 69 8935 0009 1300 3085 2000 0010 lub gotówką w
dniu przyjazdu bezpośrednio u Organizatora. W przypadku wpłaty na konto, w dniu przyjazdu
należy okazać dowód wpłaty.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie
Nocleg z 7 na 8 grudnia

Oficjalny Hotel zawodów
Internat Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Warcisława IV w Szczecinku
ul. 1-go Maja 19, 78-400 Szczecinek

Kontakt: Anna Mencel tel. 604 668 499
Rezerwacja do 1-12-2018 na hasło: Karate
1. Kolacja + Nocleg + Śniadanie – 80 zł
2. Nocleg + Śniadanie – 70 zł

Hotele opcjonalne
Hotel Viki
ul. Kościuszki 76, 78-400 Szczecinek
tel. 518 800 816, email:hotelviki@gmail.com





pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 140 zł
pokój dwuosobowy ze śniadaniem w cenie ć 200 zł
pokój trzyosobowy ze śniadaniem w cenie 260 zł
apartament jednoosobowy z obiadokolacją i śniadaniem w cenie 240 zł

Rezerwacja do 1-12-2018 na hasło: Karate
Hotel Pojezierze
tel. 784 333 331, email: rezerwacja@hotel-pojezierze.pl
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 69A, 78-400 Szczecinek




pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 160 zł
pokój dwuosobowy ze śniadaniem w cenie ć 205 zł
pokój trzyosobowy ze śniadaniem w cenie 300 zł

Rezerwacja do 1-12-2018 na hasło: Karate

Hotel Merkury
ul. Cieślaka11, 78-400 Szczecinek, email: recepcja@merkury-szczecinek.pl
tel. 94 374 35 26





pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 145 zł
pokój dwuosobowy ze śniadaniem w cenie ć 180 zł
pokój trzyosobowy ze śniadaniem w cenie 205 zł
pokój czteroosobowy ze śniadaniem w cenie 260 zł.

Istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji w postaci szwedzkiego stołu lub korzystania z dań
restauracji.
Rezerwacja do 1-12-2018 na hasło: Karate

10. Program Zawodów
Piątek, 7 grudnia 2018
1400-1900 Przyjazd ekip i weryfikacja – ZSZ 1-Maja 9, Internet Zespołu Szkół w Szczecinku
ul. 1 Maja
1930-2100 Narada kierowników ośrodków i sędziów.
Nie zgłoszenie się zawodnika do weryfikacji do godziny 1900 powoduje jego dyskwalifikację.
2100 SAYONARA (koszt 70 zł – sędziowie gratis, miejsce: Hotel Pojezierze, ul. Wyszyńskiego
(obok kina Wolność))
Sobota, 8 grudnia 2018
830-900 Odprawa sędziów
900-1100-Rozpoczęcie turnieju – obydwie tury KATA
1100-1430 KUMITE (walki eliminacyjne)
1300-1500 Obiad dla uczestników i sędziów
1500 OFICJALNE OTWARCIE PUCHARU POLSKI KARATE KYOKUSHIN przez Burmistrza Szczecinka
1530 Półfinały i finały KUMITE
1900 Dekoracja zwycięzców

11.Postanowienia końcowe
 Sędzia główny: Shihan Edward Urbańczyk 5 DAN.
 Sędzia techniczny i przewodniczący komisji weryfikacyjnej: Sensei Andrzej Kłujszo 4 DAN.
 Organizator zapewnia ubezpieczenia NNW.
 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
 Klub zgłaszający ekipę do zawodów musi posiadać aktualną licencję PZK.
 Każdy z klubów zobowiązany jest do wystawienia minimum jednego sędziego.
 Protesty należy składać u sędziego Głównego po opłaceniu wadium w wysokości 100 zł na
oficjalnym druku protestowym organizatora z pieczęcią klubu zgłaszającego.
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
 Dla publiczności wstęp na zawody jest bezpłatny.

OSU!

