MISTRZOSTW POLSKI KYOKUSHIN
JUNIORÓW
Zielonka - 7 listopada 2020 r
www.kswkyokushin.pl
I.

ORGANIZATORZY
Polski Związek Karate
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
Klub Sportów Walki KYOKUSHIN

II.

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Starosta Powiatu Wołomińskiego
Burmistrz Miasta Zielonka

III.

TERMIN i MIEJSCE
Zawody odbędą się 7 listopada 2020 r
Hala sportowa Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, 05-220, ul. Łukasińskiego 1/3

IV.

PROGRAM ZAWODÓW
6 listopada 2020 (Piątek)
16:00 - 20:00 przyjazd ekip, waga i weryfikacja zgłoszonych zawodników
Zespół Szkół w Zielonce, 05-220 Zielonka, ul Inżynierska 1
Zawodnik powinien posiadać min. wydrukowane zgłoszenie z systemu karateonline.pl do skanowania na weryfikacji.
20:00 - 21:00 narada sędziów: Hotel „u Pietrzaków”, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 20
21:00
Sayonara dla sędziów, trenerów i zaproszonych gości
7 listopada 2020 (Sobota)
8:30 - 9:30 przyjazd ekip na Halę, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3
9:30 - 10:00 odprawa sędziów (hala sportowa)
10:00
oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski
10:15
eliminacje i finały kata
12:00
początek kumite (obiad w trakcie turnieju)
17:00
finały kumite i dekoracja zwycięzców
Program godzinowy turnieju może zostać zmieniony w zależności od aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej
rozgrywania wydarzeń sportowych. Dokładny plan minutowy zostanie utworzony i potwierdzony przed turniejem.

V.

UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest terminowe zgłoszenie oraz dokonanie opłaty startowej za udział w
Mistrzostwach Polski.
2. W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z dowolnej liczby zawodników z klubów mających
aktualną licencję PZK.
3. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
 Juniorzy – stopień minimum 6 kyu
 wiek 16-17 lat (urodzeni w roku 2004, 2003 i 2002 - nieukończone 18 lat w dniu zawodów)
 aktualne badania lekarza sportowego
 licencję zawodnika PZK
 dokument ze zdjęciem oraz wydrukowane zgłoszenie z systemu karateonline.pl
 wypełniona zgoda zawodnika na udział w rywalizacji juniorów z podpisem rodzica / opiekuna
 oświadczenie COViD – będzie dostępne przed turniejem na stronie organizatora www.kswkyokushin.pl
po dostosowaniu do aktualnych wymogów sanitarnych i sytuacji epidemiologicznej
 wniesioną opłatę startową
 białe ochraniacze wymagane wg. poszczególnych kategorii oraz osobisty kask do ochrony głowy
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VI.

REGULAMIN ZAWODÓW
1. Zawody będą odbywać się według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate w konkurencji
kata oraz kumite semi contact w pancerzach hogo (bez technik : hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko
geri jodan, kaiten geri, kakto otoshi, ushiro mawashi geri jodan).
Każdy z uczestników powinien posiadać osobisty kask do ochrony głowy.
2. Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym. Kategorie juniorów - wiek 16 – 17 lat,
urodzeni w roku 2004, 2003 i 2002 - nieukończone 18 lat w dniu zawodów.
Chłopcy : -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, +75kg.
Dziewczęta : -55kg, -60kg, +60kg.
Ochraniacze:
-Kobiety - ochraniacze na klatkę piersiową, białe ochraniacze goleń – stopa
-Mężczyźni - suspensorium, białe ochraniacze goleń-stopa
Czas walki na każdym etapie turnieju: Juniorzy - 2min. + dogrywka 2min. (ostateczne wskazanie sędziów)
3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
- tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
- tura II - zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.

wiek / kategoria

I tura

II tura

(losowane)

(wybrane kata)

PINAN SONO GO

Juniorzy
rok 2003 - 2004

PINAN SONO NI
PINAN SONO SAN
PINAN SONO YON

GEKSAI DAI

GEKSAI SHO
TSUKI NO KATA
SAIFA
YANTSU

4. Uczestniczące Kluby proszone są do wystawienie sędziów – sędziowie powinni posiadać kompletny strój
sędziowski (strój zgodny z wymogami PZK, biała koszula)
5. Macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich reprezentantów.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu turnieju. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
7. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących
rozgrywania wydarzeń sportowych, regulacji COViD oraz bieżącego regulaminu sanitarnego.

VII.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

-

Zawodników należy zgłaszać do dnia 31 października 2020 r.(sobota)
na platformie www.karateonline.pl/MistrzostwaPolski2020/
Prosimy wpisywać poprawne dane, dokładna wagę zawodnika i numer licencji PZK
Organizator będzie bezwzględnie przestrzegał terminu zgłoszeń zawodników do turnieju.
Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
Weryfikacja zawodników odbędzie się 6 listopada (piątek) br. w godz. 16.00 – 20.00
w Zespole Szkół nr 1 w Zielonce, ul. Inżynierska 1
Zawodnik na weryfikacji powinien posiadać wydrukowane zgłoszenie z systemu karateonline.pl
Losowanie turniejowej drabinki kumite w porozumieniu z sędzią technicznym turnieju odbędzie się
w środę 4.11.2020 r.
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VIII. ZAKWATEROWANIE
Hotel Organizacyjny – Hotel „u Pietrzaków”***, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 20
www.upietrzakow.pl - 500m od hali zawodów - narada sędziów, sayonara
Termin rezerwacji do 23 października (piątek) - tel. 22 781 88 47 lub 695 731 334, recepcja@upietrzakow.pl
na hasło „MISTRZOSTWA POLSKI KARATE” - koszt noclegu ze śniadaniem dla 1 osoby za dobę
• w pokoju jednoosobowym 150zł / osoba
• w pokoju dwu- lub trzy- osobowym 100zł / osoba
Hostel & Restauracja „Evotel”, 05-220 Zielonka, ul. Południowa 9
www.evotel.pl - 1,5 km od hali zawodów
Termin rezerwacji do 23 października (piątek) - tel. 600 800 954, recepcja@evotel.pl
na hasło „MISTRZOSTWA POLSKI KARATE” - koszt noclegu ze śniadaniem dla 1 osoby za dobę
• w pokoju klasy PREMIUM: dwuosobowym 90zł / osoba, trzyosobowym 80zł / osoba
• w pokoju klasy STANDARD: dwuosobowym 80zł / osoba, trzyosobowym 70zł / osoba
• w pokoju klasy ECONOMY (łazienka na korytarzu): dwuosobowym 70zł / osoba, trzyosobowym 60zł / osoba
Hotel „Trylogia”***, 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 46
www.hoteltrylogia.pl - ok. 3 km od hali zawodów
Termin rezerwacji do 23 października (piątek) - tel. 22 771 82 24, recepcja@hoteltrylogia.pl
na hasło „MISTRZOSTWA POLSKI KARATE” - koszt noclegu ze śniadaniem dla 1 osoby za dobę
• w pokoju jednoosobowym 140zł / osoba
• w pokoju dwuosobowym 90zł / osoba
We wszystkich lokalizacjach ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.
Rezerwacje noclegu do 23 października (piątek). Kolacja dla uczestników we własnym zakresie.

IX.

OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa dla zawodników (w tym obiad podczas zawodów): 60,00 zł
2. Sayonara dla zgłoszonych sędziów jest bezpłatna - zgłoszenia sędziów do 31 października
3. Sayonara dla osób towarzyszących: 60 zł - zgłoszenia sędziów do 31 października

X.

NAGRODY
Zwycięscy kategorii młodzieżowców otrzymują puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

XI.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie punktacji indywidualnych. We wszystkich kategoriach
dla Klubów i ich zawodników zajmujących miejsca 1-3. I miejsce – 5pkt. II miejsce – 3 pkt. III miejsce – 1 pkt
Uwaga: w przypadku zgłoszenia do danej kategorii mniej niż 4 zawodników, kategoria może zostać połączona lub
odwołana.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE
Marcin Sieradzki tel. 505 598 876 - sieradzki.marcin@wp.pl - www.kswkyokushin.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sędzią głównym zawodów jest shihan Andrzej Drewniak 9dan, sędzią technicznym shihan Rafał Tomala 5dan.
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, Sędzia Techniczny i Organizator.
3. Udział wszystkich zawodników w karate-gi podczas ceremonii otwarcia do dekoracji jest obowiązkowa.
4. Należy przestrzegać terminu zgłoszeń.
5. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Technicznego w czasie odprawy sędziów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.

Organizatorzy
MISTRZOSTW POLSKI KYOKUSHIN
życzą wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i miłych wrażeń z pobytu w Zielonce.

www.kswkyokushin.pl
3

