
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Sendomiria Cup
SANDOMIERZ 14 KWIECIEŃ 2018

1.ORGANIZATOR
   Sandomierski Klub Karate

2.WSPÓŁORGANIZATORZY:
   Urząd Miasta Sandomierza
   MOSiR Sandomierz
   Usługi Rekreacyjne i Nauka Karate

3.PATRONAT HONOROWY
    Burmistrz Miasta Sandomierza

4.PATRONAT MEDIALNY
   Radio Leliwa
   

5.TERMIN I MIEJSCE:
   14.04.2018
   Hala MOSiR Sandomierz ul. Patkowskiego 2a

Komunikat organizacyjny



I.ORGANIZATOR:
  Sandomierski Klub Karate 
  ul. Patkowskiego 2 a
  27 – 600 Sandomierz
  tel. kom. sensei Andrzej Orłowski 668-008-434
  e – mail: marzena_orlo@tlen.pl

II.WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.W zawodach mogą brać udział ekipy składające się z dowolnej liczby 
   zawodników z różnych Organizacji Karate reprezentowanych przez Kierownika 
   Ośrodka /trenera/. 
   Opłata startowa od jednego zawodnika  wynosi 45 zł. Płatne przelewem na 
   konto: mBank 72 1140 2004 0000 3402 7664 3453   Usługi Rekreacyjne 
   i Nauka  Karate, do dnia 11.04.2018 (środa) do godziny 22.00 .      
   Losowanie odbędzie się w środę 11.04.2018 na podstawie zgłoszeń oraz opłaty
   startowej. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Na podstawie
   zgłoszeń zostanie dokonany podział na kategorie wagowe, zatem prosimy o 
   podanie dokładnej wagi zawodników.
   W przypadku braku wpłaty zawodnicy nie będą weryfikowani. W razie 
   niewstawienia się zawodnika na turnieju opłata nie podlega zwrotowi.

W opłatę startową wliczony jest obiad dla zawodników. 
Dla kierowników ośrodków oraz sędziów w trakcie trwania Turnieju będzie 
dostępny catering.  Za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy 
otrzymają puchary, medale  i  dyplomy. Nie będzie walk o III miejsce.

2.Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki którzy posiadają:
   ●  aktualną kartę zdrowia sportowca 
   ●  czyste białe kimono
   ●  dokument tożsamości stwierdzający wiek
   ●  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
       Brak zgody uniemożliwi zawodnikowi udział w turnieju.
   ●  zawodnicy  powinni posiadać własne  suspensoria, ochraniacz na goleń 
        i stopę, rękawice (we wszystkich kategoriach zawodnicy walczą w 
hogo)
   ●  organizator zapewnia: kaski, pancerz na tułów (hogo) 
  
3.Każdy Ośrodek startujący w turnieju zobowiązany jest do zgłoszenia co najmniej
   jednego sędziego. W przypadku braku sędziego zawodnicy nie będą brani pod 
   uwagę w losowaniu. 

4.Turniej sędziowany będzie wg przepisów i regulaminu EKO.
   Dogrywki dotyczą zawodników od  ¼ finału.
   W kategorii „light kontakt” na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki 
   Mawashi-geri i Uhi-mawashi-geri. Techniki nożne na strefę gedan niedozwolone.

   W kategori „semi kontakt” techniki nożne na strefę gedan dopuszczalne we 
   wszystkich kategoriach, na strefę chudan dozwolone techniki obrotowe. 
   Wszyscy zawodnicy muszą kontrolować siłę kopnięć na strefę jodan!



5.KATEGORIE :

A) KUMITE  „light kontakt” dziewczęta i chłopcy

rocznik 2011- jedna kategoria  chłopcy
rocznik 2011- jedna kategoria  dziewczęta

rocznik 2010 – 2009
               chłopcy        – 3 kat. wagowe
               dziewczęta   – 3 kat.wagowe

   rocznik 2008-2007 
      chłopcy        – 3 kat. wagowe

                dziewczęta   – 3 kat. wagowe

 B) KUMITE „semi kontakt” dziewczęta i chłopcy

 rocznik 2006 – 2005 
                chłopcy        – 3 kat. wagowe
                dziewczęta   – 3 kat. wagowe

   rocznik 2004– 2003
                chłopcy        – 3 kat. wagowe
                dziewczęta   – 3 kat. wagowe

   rocznik 2002 – 2001 i 2000 / nie ukończone do dnia zawodów 18 lat/
                chłopcy        – 3 kat. wagowe
                dziewczęta   – 3 kat. wagowe

 Sędzią głównym turnieju będzie shihan Remigiusz Karpiński  5 dan

IV.SKRÓCONY PROGRAM ZAWODÓW:
    

     7.30 – 9.00    przyjazd ekip, badania lekarskie, weryfikacja zgłoszeń

     9.00 – 10.00  narada kierowników 

    10.00 –   oficjalne otwarcie turnieju

    10.20  –   eliminacje w kumite

    14.00 – 14.30 –  przerwa obiadowa

    14.30 –   półfinały i finały w kumite

    17.00 –   zakończenie, dekoracja

Organizator turnieju życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu na 

Ziemi Sandomierskiej.


