II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
Gwarek Cup
o Puchar Burmistrza LIBIĄŻA
w kategoriach wiekowych
dzieci, kadetów, młodzików, juniorów młodszych, juniorów
I. Organizatorzy:
Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki.
Zawody organizowane dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Libiążu
II. Termin i miejsce
02.12.2017r. (sobota)
Hala Sportowa w Libiążu ul. Górnicza 3
III. Zgłoszenia
Do dnia 28.11.2017r. prosimy o zgłoszenia zawodników w poszczególnych
kategoriach na:
- adres e-mail:chkk1@interia.pl
- tel. 519057069
IV. Program zawodów:
7:30 - 8:30 - rejestracja zawodników na sali sportowej .
8:30 - 9:00 - weryfikacja list, narada sędziów
9:00
- rozpoczęcie eliminacji

kategoria Kata Junior 16-17 lat (2000-2001)
 Kata chłopców ( kata wg tabeli )
 Kata dziewcząt ( kata wg tabeli )

Junior rocznik 2000-2001 (16-17 lat)
KATEGORIA
Juniorzy/juniorki

I TURA
Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon

II TURA
Gekisai Dai, Pinian sono go, Tsuki
no kata, Saiha, Yantsu, Gekisai
sho

Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:
 I tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego (spośród
podanych w tabeli dla tej tury)
 II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli
dla tej tury)
Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą brane
pod uwagę punkty z I tury.

Kategoria Kata Junior Młodszy 14-15 lat ( 2002-2003)

2002-2003 ( 14-15 lat )
Kata chłopców ( kata wg tabeli
Kata dziewcząt ( kata wg tabeli)
KATEGORIA
Junior Młodszy
Juniorki Młodsze

I TURA
Taikyoku Sono San
Sokugi Sono Ni
Pinian Sono Ich

II TURA
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Pinian Sono Yon
Sokugi Sono San
Tsuki No Kata

Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:
 I tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego (spośród
podanych w tabeli dla tej tury)
 II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli
dla tej tury)
Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą brane pod
uwagę punkty z I tury.
Turniej Kategoria Młodzik 12-13 lat (2004-2005)
Kata chłopców ( kata wg tabeli )
Kata dziewcząt ( kata wg tabeli)
KATEGORIA
Młodzik

I TURA
Taikyoku Sono Ichi
Takyoku Sono san
Pinian Sono Ich

II TURA
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Pinian Sono Yon
Sokugi Sono San
Tsuki No Kata

Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:
 I tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego (spośród
podanych w tabeli dla tej tury)
 II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli
dla tej tury)
Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą brane
pod uwagę punkty z I tury.

Ogólnopolski Turniej Kategoria Dzieci
Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach:
Dziewczęta - rocznik 2010 i 2011 kumite open + kata dowolne
Chłopcy – rocznik 2010 i 2011 ( 6-7 lat ) od -25,-30,+35 kg + kata dowolne
Dziewczęta - rocznik 2008 i 2009 ( 8-9 lat ) od - 25,- 30,+35kg, + kata dowolne
Chłopcy – rocznik 2008 i 2009 ( 8-9 lat) od - 25,- 30,-35,+35kg + kata dowolne
Dziewczęta –rocznik 2006 i 2007 (10- 11lat) od- 30,- 35,- 40,+45kg +kata dowolne
Chłopcy –rocznik 2006 i 2007 (10-11 lat) od- 30,-35,- 40,-45,+45kg+ kata dowolne

W Turniej Dzieci we wszystkich kategoriach kata obowiązuje jedna tura
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych
przepisów IKO
 Aktualna karta zdrowia sportowca
 Zgoda rodziców lub opiekunów obowiązkowo (brak zgody wyklucza z uczestnictwa
w turnieju)
 Ubezpiecznie NNW
Proszę o podanie kyu i wagi zawodnika do 1kg
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1 minuty
w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
 ochraniacze goleń-stopa (białe), piąstkówki,
 suspensoria - kadeci chłopcy (założone pod kimono),
 ochraniacz tułowia Hogo, kask na głowę (zapewnia organizator).
Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci;
1,5 min runda podstawowa → dogrywka 1 min
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Sędzią Głównym turnieju będzie Shihan.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
Każdy kierownik ośrodka/instruktor/ zobowiązany jest do sędziowania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w sprawach
organizacyjnych.
W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją Sędziego
Głównego może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii.
Opłata startowa wynosi 50 zł ( w cenie obiad) .
Osu !!
ORGANIZATOR
Chrzanowski Klub Karate

