1. ORGANIZATOR
1. Rudzki Klub Kyokushin Karate
ul. Ratowników 2
41-709 Ruda Śląska
tel. 504 236 996
e-mail: romandymek@gmail.com
www.kyokushinkarate.com.pl

2. Śląski Związek Karate
ul. Warszawska 27
40-009 Katowice

2. TERMIN I MIEJSCE
26 maja 2018 r.
Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR, ul. Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska (Halemba)

3. PROGRAM ZAWODÓW
25.05.2018 r. (piątek)
17.30 – 19.30 weryfikacja zawodników, (ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska)
26.05.2018 r. (sobota)
7:30 – przyjazd ekip (weryfikacja zawodników spoza Śląska)
9:00 – narada kierowników ekip i sędziów
10:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
10:30 – eliminacje kata
12:00 – finały kata
12.30 - dekoracja medalistów kata
13:00 – eliminacje kumite
15:30 – finały kumite
16:30 – dekoracja medalistów kumite
17.30 - zakończenie zawodów

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
• Aktualną kartę zdrowia sportowca,
• Legitymację szkolną/dowód osobisty
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu startu w zawodach
w dyscyplinie karate kyokushin zawarte przez macierzysty klub
• Czyste, białe karate gi
• Zgodę rodziców na udział w zawodach i w formule semi kontakt podpisaną na załączonym
formularzu
• Ochraniacze białe na goleń-stopę, piąstkówki białe – obowiązkowo (we własnym zakresie)
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• Dziewczęta ochraniacz piersi, a chłopcy suspensoria założone pod kimono
– obowiązkowo (we własnym zakresie)
• Hogo we wszystkich kategoriach (zapewnia organizator)
• Ochraniacze dozwolone – nakolanniki, ochraniacz szczęki (we własnym zakresie)
• Kask dla konkurencji kumite semi kontakt (zapewnia organizator). Dla bezpieczeństwa
i komfortu zawodnika zalecamy zaopatrzenie zawodników w swoje kaski odpowiednio
dopasowane.
2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Karate oraz
zawodnicy zaproszonych klubów nie zrzeszonych w Śląskim Związku Karate.

5. KONKURENCJE KATA
1. Konkurencja kata odbędzie się w dwóch turach – eliminacyjnej i finałowej.
2. Do tury finałowej przechodzi 8 zawodników. Dekorowanych będzie czterech finalistów.
3. W pierwszej turze zawodnik wykonuje kata obowiązkowe, w drugiej dowolne
z podanych poniżej.
4. W kategorii wiekowej dzieci, dziewczęta i chłopcy startują razem.

KATA (do drugiej tury przechodzi 8 zawodników)
Lp

Kategoria

Roczniki

Tura I

1
2
3
4
5
6

Dzieci 6-7 lat
Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta)
Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy)
Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta)
Kadeci 10-11 lat (Chłopcy)
Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta)

2011 i młodsi
2009 – 2010
2009 – 2010
2007 – 2008
2007 – 2008
2005 – 2006

Taikyoku sono ichi

Taikyoku sono ichi

Taikyoku sono ichi

Taikyoku sono ni

Taikyoku sono ni

Taikyoku sono san

7

Młodzicy 12-13 lat (chłopcy)

2005 – 2006

8

Juniorki młodsze 14-15 lat
(dziewczęta)

2003 – 2004

9

Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy)

2003 – 2004

10

Juniorki 16 -17 lat (kobiety)

2001 i starsze

(nieukończone w dniu zawodów 18 lat)

11

Juniorzy 16 -17 lat (mężczyźni)
(nieukończone w dniu zawodów 18 lat)

2001 i starsi

(eliminacyjna)

Taikyoku sono ichi
Taikyoku sono san
Pinian sono ichi

Taikyoku sono san
Pinian sono ichi
Sakugi sono ni

Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon

Tura II

(finałowa)

Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon
Tsuki no kata
Sakugi sono san
Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon
Tsuki no kata
Sakugi sono san
Pinian sono go, Tsuki
no kata, Gekisai dai,
Saiha,
Yantsu,
Gekisai sho
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5. KONKURENCJE SEMI KONTAKT
1. Konkurencja semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym według przepisów
Polskiego Związku Karate.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedziału kategorii wagowych.
3. W przypadku niedostatecznej ilości zawodników kategorie zostaną połączone.

KUMITE - DZIECI - semi kontakt
 Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2011 – 2012
2011 – 2012

-25 kg, +25 kg
-25 kg, +25 kg

Dzieci 6-7 lat (dziewczęta)
Dzieci 6-7 lat (chłopcy)

KUMITE - KADECI MŁODSI - semi kontakt
 Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2009 – 2010
2009 – 2010

-25 kg, -30 kg, +30 kg
-25 kg, -30 kg, +30 kg

Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta)
Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy)

KUMITE - KADECI - semi kontakt
 Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

1
2

Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta)
Kadeci 10-11 lat (Chłopcy)

2007 – 2008
2007 – 2008

-30 kg, -35 kg, +35 kg
-35 kg, -40 kg, +40 kg

KUMITE - MŁODZICY - semi kontakt
 Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2005 – 2006
2005 – 2006

-40 kg, -50 kg, +50 kg
-40 kg, -45 kg, -50 kg, - 55 kg, +55 kg

Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta)
Młodzicy 12-13 lat (chłopcy)

KUMITE - JUNIORZY MŁODSI - semi kontakt
 Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2003 – 2004
2003 – 2004

-50 kg, -55 kg, +55 kg
-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg

Juniorki młodsze 14-15 lat (dziewczęta)
Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy)
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KUMITE - JUNIORZY - semi kontakt
 Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty
 Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat
 Bez technik przechodzących na strefę jodan
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1

2000 - 2002

-55 kg, -60 kg, +60 kg

2000 - 2002

-60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, +75kg

2

Juniorki 16-18 lat (nieskończone)
(dziewczęta)
Juniorzy 16-18 lat (nieskończone)
(chłopcy)

7. OCHRANIACZE
Wymagane ochraniacze zostały opisane przy poszczególnych kategoriach. Organizator zapewnia
ochraniacze typu HOGO i KASKI – pozostałe ochraniacze należy zapewnić we własnym zakresie.
Dopuszcza się możliwość stosowania własnego kasku (HOGO – tylko te, które zapewnia organizator).
Dopuszcza się również możliwość stosowania ochraniaczy kolan (miękkie)

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu Excel najpóźniej do czwartku
17.05.2018 r. pocztą elektroniczną na adres mszyngiel@gmail.com. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub
w innej formie nie zostaną wzięte pod uwagę. Dodatkowych informacji udziela sensei Roman Dymek pod
nr tel. 504 236 996.

9. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
1. Weryfikacja zawodników ze Śląska odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) w godz. 17:30 –
19:30 w siedzibie klubu w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 2. Losowanie odbędzie się po weryfikacji
dniu 25 maja 2018 r. Weryfikacja zawodników spoza Śląska odbędzie się w dniu zawodów na hali
od godz. 7.30 z zastrzeżeniem, iż w przypadku niezgodności danych zawartych w zgłoszeniu
dotyczących wagi lub daty urodzenia nie będzie możliwości zmiany kategorii (w takim przypadku
nastąpi dyskwalifikacja zawodnika).
2. Przed podejściem do stolika weryfikacyjnego należy na wydzielonym stanowisku wagowym zważyć
zawodników kumite.
3. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi kierownik ekipy z kompletem dokumentów swoich
zawodników:
• Zgodą rodziców na udział w zawodach
• Legitymacją szkolna/dowodem osobistym
• Kartą zdrowia sportowca (dla zawodników kumite)
• Dokumentem z pomiarami ze stanowiska wagowego (dla zawodników kumite)
• Opłatą startową lub potwierdzeniem przelewu opłaty startowej
4. Zawodnicy startujący tylko w konkurencji kata nie muszą osobiście stawić się na weryfikacji –
wystarczy że w ich imieniu wymagane dokumenty przedłoży w trakcie weryfikacji kierownik ekipy.
Zawodnicy kategorii kumite muszą być obecni podczas weryfikacji.
5. W pierwszej kolejności weryfikowane będą ekipy posiadające komplet dokumentów zgodnie z pkt 3.
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10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Edward Urbańczyk 5 dan.
Sędzią Technicznym zawodów będzie shihan Andrzej Manecki 5 dan.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator i Sędzia Główny.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
Prosimy kierowników ekip, instruktorów o posiadanie kompletnego ubioru sędziowskiego.
Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW.
Punktacja drużynowa (klubowa) prowadzona będzie łącznie dla wszystkich konkurencji
i kategorii jakie zostaną rozegrane na zawodach wg. kryteriów : 1 miejsce 5 pkt., 2 miejsce
3 pkt., 3 miejsce 1 pkt.
9. Przypisanie zawodnika do kategorii:
• Podana data urodzenia będzie decydowała o przypisaniu zawodnika do kategorii wiekowej,
dlatego prosimy o podawanie zweryfikowanych dat urodzenia.
• Waga jest wymagana dla zawodników kumite i będzie decydowała o przypisaniu zawodnika do
kategorii wagowej, dlatego prosimy o podawanie dokładnej wagi (rzeczywistej lub spodziewanej
w dniu zawodów, jeżeli ktoś redukuje wagę).
10. Do wtorku 22 maja, na adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie, zostanie przesłana lista
zawodników z przydziałem do odpowiednich kategorii wiekowych i wagowych (po uwzględnieniu
ewentualnych
korekt
w
grupach).
Wszelkie
korekty
danych
zawodników
i przydziału do grup będą uwzględniane jeżeli zostaną zgłoszone do 23 maja do godziny 14:00 na
wskazany w formularzu adres e-mail. Zmiany zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
11. Opłata startowa za udział zawodnika wynosi 60 zł płatne podczas weryfikacji. Organizator zapewnia
ciepły posiłek dla zawodników i sędziów. Istnieje możliwość zakupienia dodatkowych posiłków w
cenie 20 zł.

Osu!
Sensei Roman Dymek 4 dan
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