Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate, Włocławski Klub
Karate Kyokushin ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w:
XXXVI PUCHARZE POLSKI SENIORÓW

WŁOCŁAWEK
14 GRUDNIA 2019

I. ORGANIZATOR
Włocławski Klub Karate Kyokushin,
ul. Matejki 7, 87-800 Włocławek
shihan Jan Mazurkiewicz
tel. 601 660 458
e-mail: janmazurkiewicz@wp.pl
www.karate.wloclawek.pl

II. WSPÓŁORGANIZATORZY
Gmina Miasta Włocławek

III. PATRONAT

Honorowy: Prezydent Miasta Włocławek
Medialny :TV Kujawy, Radio Kujawy, TVP Bydgoszcz, ddwloclawek.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
14 grudnia (sobota) 2019 Włocławek, Hala Mistrzów we Włocławku, ul. Chopina 10/12

V. PROGRAM
Piątek, 13 grudnia 2019
• 14.00-19.00
Przyjazd ekip i weryfikacja – Pałac Bursztynowy, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek
•

19.30-20.30
Narada kierowników ośrodków i sędziów (powołanie składów sędziowskich). Niezgłoszenie się zawodnika
do weryfikacji do godziny 19.00 powoduje jego dyskwalifikację.

•

21.00
SAYONARA (koszt 80 zł – sędziowie gratis, miejsce: Pałac Bursztynowy , ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek

Sobota, 14 grudnia 2019
• 8.30-9.00
Odprawa sędziów
•

9.00-11.00
Rozpoczęcie turnieju – obydwie tury KATA

•

11.00-14.30
KUMITE (walki eliminacyjne)

•

13.00-15.00
Obiad dla zawodników i sędziów ( Hala Mistrzów)

•

15.00
OFICJALNE OTWARCIE PUCHARU POLSKI KARATE KYOKUSHIN przez Prezydenta Miasta Włocławek

•

15.30
Półfinały i finały KUMITE

•

19.00
Dekoracja zwycięzców

VI. KATEGORIE I KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach kumite:
Kategoria

Kat. wagowe

Seniorzy (ukończone 18 lat)
Kumite mężyczn

-65 kg, - 70 kg, -75 kg, -80 kg, -90 kg, + 90kg

Kadetki kobiet

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

Mastersi
Kumite masters

-85kg, + 85 kg

Punktacja drużynowa:
• I miejsce - 5 punktów, II - 3 punkty, III miejsce - 1 punkt
• Punkty drużynowe liczone łącznie w kumite kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach.
Wyżej wymienione konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem i przepisami PZK.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Aktualna licencja zawodnika wydana przez PZK dla członka klubu zrzeszonego w PZK.
• Minimum 4 kyu.
• Dokument tożsamości ze zdjęciem.
• Aktualne badania od lekarza medycyny sportowej.
• Czyste białe karate-gi bez napisów i numerów startowych z innych turniejów.
Uwaga: w kategorii kobiet seniorów, zgodnie z aneksem do przepisów od dnia 1.12.2015,
obowiązują białe ochraniacze na goleń i stopę.

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będę tylko w formie elektronicznej poprzez poniższe linki internetowe.
•
•
•
•

•
•
•

Puchar Polski Seniorów: https://osusoftware.com
Listy startowe będą dostępne na stronach: https://osusoftware.com
Zgłoszenia i poprawki należy dokonać do dnia 7 grudnia do godziny 20.00.
Po zgłoszeniu zawodników Klub zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej obowiązkowo na konto
(należy zabrać ze sobą potwierdzenie wpłaty) za wszystkich zgłoszonych zawodników. W razie pytań
prosimy kontaktować się z Shihan Janem Mazurkiewiczem, e-mail: janmazurkiewicz@wp.pl,
tel.: +48 601 660 458.
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 zawodników odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. w godz. 14:00-19:00
w Pałacu Bursztynowym, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek.
Niezgłoszenie zawodnika do weryfikacji do godziny 19.00 spwoduje jego dyskwalifikację.

IX. OPŁATY
Opłata za udział w Pucharze Polski wynosi:
•
•
•
•

X.

60 zł startowe w tym obiad na hali dla wszystkich zawodników.
80 zł Sayonara – sędziowie zawodów gratis (sędzia zgłasza swój udział w sędziowaniu zawodów SMS-em
u organizatora do dnia 07.12.2019, tel. +48 601 660 458, Shihan Jan Mazurkiewicz).
20 zł dodatkowy obiad.
Opłaty: startowe, sayonara i dodatkowy obiad, prosimy dokonać na konto Klubu:
Włocławski Klub Karate Kyokushin, ul. Matejki 7, 87-800 Włocławek
BOŚ SA 81 1540 1069 2106 8729 1743 0001.
Startowe i wszystkie dodatkowe opłaty (obiad i sayonara) prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „udział
w zawodach” lub „opłata startowa”.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowania dokonują zgłaszający
Nocleg z 13 na 14 grudnia 2019
Pałac Bursztynowy (oficjalny hotel zawodów)
ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek
Kontakt: 54 231 91 00
e-mail: recepcja@palacbursztynowy.pl
• Kolacja + nocleg + śniadanie: 135 zł
• Nocleg + śniadanie: 100 zł
• Rezerwacja do 01.12.2019 na hasło: Karate
• Parking – w trakcie uzgadniania

Hotele opcjonalne
Hotel Victoria
ul. Przechodnia 1 b, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 44 00, email: recepcja@victoria-hotel.pl
• Nocleg + śniadanie:
-pokój jednoosobowy 170 zł
-pokój dwuosobowy 190 zł
-pokój trzyosobowy 250 zł
• Kolacja - 35 zł
• Rezerwacja do 01.12.2019 na hasło: Karate
• Parking nieodpłatny
Hotel Aleksander
ul. Szpitalna 23, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 66 66, email: recepcja@hotel-aleksander.pl
• Kolacja + nocleg + śniadanie 120 zł
• Nocleg + śniadanie 85 zł (zakwaterowanie
w pokojach dwu- i trzyosobowych)
• Rezerwacja do 01.12.2018 na hasło: Karate
• Parking nieodpłatny
Hostel Fabryka
ul. P.O.W. 32 , 87-800 Włocławek
tel. 502 100 694, email: recepcja@hostel-fabryka.pl
• Kolacja + nocleg + śniadanie 100 zł
• Nocleg + śniadanie 65 zł (zakwaterowanie w pokojach dwu- , trzy- i czteroosobowych)
• Rezerwacja do 01.12.2019 na hasło: Karate
• Parking nieodpłatny
Uzdrowisko Wieniec - Zdrój
ul. Brzozowa 1, Wieniec –Zdrój
tel. 54 272 10 00, email: sekretariat@uzdrowisko-wieniec.pl
• Nocleg ze śniadaniem 100 zł od osoby
• Kolacja 50 zł
• Rezerwacja od 04 listopada do 02 grudnia 2019 na hasło: Karate
• Parking – w trakcie uzgadniania
Hotel Kujawy (ceny nie były negocjowane – opłaty standardowe)
Ul. Kościuszki 20, 87-800 Włocławek
tel. 54 237 75 00, email: recepcja@hotelkujawy.pl
• pokój jednoosobowy 100 zł
• pokój dwuosobowy 120 zł
• pokój trzyosobowy 150 zł
• śniadanie 20 zł
• Kolacja do uzgodnienia - indywidualnie
Hotel Młyn (ceny nie były negocjowane – opłaty standardowe)
Ul. Okrzei 77, 87-800 Włocławek
tel. 54 233 01 00, email: recepcja@hotelmlyn.pl
• Nocleg + śniadanie:
- pokój jednoosobowy 229 zł
- pokój dwuosobowy 279 zł
- pokój trzyosobowy 309 zł
• Kolacja do uzgodnienia - indywidualnie

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Sędzia główny: Shihan Andrzej Drewniak 9 DAN.
• Sędzia techniczny: Shihan Andrzej Manecki 5 DAN.
• Przewodniczący komisji weryfikacyjnej: zostanie wyznaczony przez PZK
• Organizator nie 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.
Za rzeczy zagubione lub pozostawione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Komitet Organizacyjny
Życzymy wszystkim uczestnikom miłego pobytu we Włocławku .
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Shihan Jan Mazurkiewicz
OSU!

