
TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN
Będzin – 2 marca 2019r.

Organizator: Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin
Kontakt: Sensei Artur Sroka 4 DAN, tel. 504 296 601, e-mail: artursroka@terminatus.pl
Termin i miejsce
2 marca 2019 r. (sobota), Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie, ul. Jedności 38
Warunki uczestnictwa
• Uiszczona opłata startowa – 35zł (jedna konkurencja) lub 70zł (dwie konkurencje).
  Płatność podczas weryfikacji zawodników zgodnie ze zgłoszoną ilością zawodników i konkurencji.
• Aktualne zaświadczenie lekarza sportowego dla zawodników kumite,     • Licencja zawodnicza PZK.
• Legitymacja szkolna/ dowód osobisty,   • Pisemna zgoda rodziców,     • Czyste, białe karate-gi.
• Zalecane posiadanie własnego ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.
Program Turnieju
7:30 – rejestracja i weryfikacja zawodników,                  (9:00 – narada sędziów),
10:00 – uroczyste otwarcie turnieju,
10:15 – eliminacje: kata, kumite, techniki.  (Program minutowy zostanie ogłoszony podczas narady 
sędziów)
Postanowienia
1. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy spełnili wyżej wymienione warunki uczestnictwa.
2.  Reprezentacja każdego klubu ma obowiązek oddelegować minimum jednego sędziego.
3. Za miejsca I do III w kumite i kata zawodnicy otrzymują medal i dyplom (w kumite są 2 trzecie miejsca).
4.Za miejsca IV i V dyplom. Zawodnicy, którzy nie zajmą miejsca na podium otrzymają medal 
uczestnictwa.
Konkurencje i Kategorie
KATA    (do II tury  przechodzi 5 zawodników)
Kadetki, Kadeci:  10-11 lat - roczniki 2008 - 2009
I tura i II tura (do wyboru) Kihon I, Taikyoku I, Taikyoku II, Taikyoku III, Pinian I.
Młodziczki, Młodzicy:  12-13 lat - roczniki 2006 - 2007
I tura (do wyboru) Pinian I.                     II tura (do wyboru) Kihon II, Pinian II.
Juniorki Młodsze, Juniorzy Młodsi: 14-15 lat - roczniki 2004 - 2005
I tura (do wyboru) Pinian II.                   II tura (do wyboru) Pinian III, Pinian IV.
Juniorki/Juniorzy i Seniorki/Seniorzy: 16 lat i starsi
I tura (do wyboru) Pinian III, Pinian IV, Pinian V.
II tura (do wyboru) Tsukino, Saiha, Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Kanku, Seienchin, Garyu.
KUMITE -  Semi Contact (ochraniacze obowiązkowe: goleń/stopa, piąstkówki, suspensor-chłopcy, hogo, 
kask).
Kadetki 10-11 lat - roczniki 2008-2009
Kategoria wagowa: -40 kg, +40 kg (Czas walki: 1 min., dogrywka: 1 min.) 
Kadeci 10-11 lat - roczniki 2008-2009
Kategoria wagowa: -40 kg, +40 kg (Czas walki: 1 min., dogrywka: 1 min.) 
Młodziczki 12-13 lat - roczniki 2006-2007
Kategoria wagowa: -45 kg, +45 kg (Czas walki: 1,5 min., dogrywka: 1 min.)     
Młodzicy 12-13 lat - roczniki 2006-2007
Kategoria wagowa: -50 kg, +50 kg (Czas walki: 1,5 min., dogrywka: 1 min.) 
Juniorki Młodsze 14-15 lat - roczniki 2004-2005
Kategoria wagowa: -50 kg, +50 kg (Czas walki: 1,5 min., dogrywka: 1,5 min.) 
Juniorzy Młodsi 14-15 lat - roczniki 2004-2005
Kategoria wagowa: -60 kg, +60 kg (Czas walki: 1,5 min., dogrywka: 1,5 min.) 
Juniorki 16-18 lat - roczniki 2001-2003 (Juniorka w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat)
Kategoria wagowa: -55 kg, +55 kg (Czas walki: 2 min., dogrywka: 2 min.) 
Juniorzy 16-18 lat - roczniki 2001-2003 (Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat)
Kategoria wagowa: -65 kg, -75 kg, +75 kg (Czas walki: 2 min., dogrywka: 2 min)



• Organizator zapewnia ochraniacze typu HOGO i KASKI. 
• Dopuszcza się możliwość stosowania własnego kasku (HOGO – tylko te, które zapewnia organizator).
Pozostałe informacje
1. Rejestracja uczestników przez Kluby drogą internetową do dnia 23.02.2019 r. do godz. 24:00 
www.kihapp.com/tournaments/4918-turniej-karate-kyokushin-pod-patronatem-prezydenta-miasta
2. Organizator zapewnia posiłki dla startujących zawodników, sędziów i kierowników ekip.
Posiłki będą wydawane od godziny 12:00 do 14:00.
3. Istnieje możliwość kupienia dodatkowych posiłków (również napojów, słodyczy, itp.) na miejscu.


