Gala z okazji 40-lecia Kyokushin w Powiecie Dzierżoniowskim

Witam serdecznie shihan, sensei, senpai. Z okazji 40 lecia powstania
kyokushin w powiecie dzierżoniowskim, serdecznie zapraszam
w imieniu swoim oraz działaczy klubu na Galę.
Dzierżoniów 4 listopad 2017r.
ORGANIZATOR

Dzierżoniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate
WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatu Dzierżoniowskiego
Urząd Miasta Dzierżoniów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

Sponsorzy
PATRONAT

Starosta Powiatu Dzierzoniowskiego
Patronat medialny: Doba.pl, TV Sudecka, Fanka.pl, Melo Radio, Tygodnik Dzierżoniowski
TERMIN I MIEJSCE

4.11. 2017 - SOBOTA
Hala OSiR w Dzierżoniowie, ul Strumykowa 1
Celem imprezy :
Przybliżenie naszej działalności przez propagowanie karate kyokushin na terenie powiatu od
40 lat nie tylko jako sportu, ale szacunku do siebie, rodziców i innych.
Celem również jest prezentacja walk od najmłodszych zawodników w semi kontakcie oraz w full
contact juniorów i seniorów. Będą również prezentowane umiejętności naszych klubowiczów
w pokazach.
WSTĘPNY

PROGRAM

GALI

08.00 - 09.30
09.00 - 09.30
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 12.00
12.15 - 12.45
12.45 - 13.00

- przyjazd ekip
- narada sędziów,
- oficjalne otwarcie gali
- prezentacja zawodników
- pokaz zawodników DKSKK
- 5 walk żaków, kadetów, młodzików i juniorów
- test temashiwari
- 5 walk juniorów i seniorów
- podziękowania dla sędziów, oraz przedstawicieli z zaprzyjaźnionych
klubów
13.00 - 13.30 - pokaz kata i temashiwari zawodników DKSKK
13.30
- zakończenie Gali
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REGULAMIN KUMITE

Czas walk:
Żak, kadet, młodzik
Junior
Senior

1:30
2:00
3:00

Ochraniacze:
Żak, kadet, młodzik
Junior
Senior

kask, hogo, piąstkówki, ochraniacze goleń-stopa, suspensoria
kask, piąstkówki, ochraniacze goleń-stopa, suspensoria
suspensoria

Techniki zakazane:
Żak, kadet, młodzik

kaiten geri, ushiro, mawashi geri

Temashiwari seniorów: hiji, shuto, kakato
W czasie gali nie są przewidziane dogrywki wszyscy zawodnicy otrzymują symboliczny puchar.
Sędzia głównym będzie shihan Jan Mazurkiewicz 5 dan
Zgłoszenie telefoniczne lub e-mail:dkskk77@wp.pl Tel: 605851890, 783691907
Zarząd DKSKK życzy wszystkim uczestnikom Gali miłego pobytu na ziemi Dzierżoniowskiej

OSU!
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