
              DOJO  „INPAKUTO” - GRUPA  ŁUKOWICA 

zaprasza na

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
KARATE  KYOKUSHIN

„INPAKUTO CUP”

 Łukowica  1 marca 2020r 

Hala Sportowa byłego Gimnazjum w Łukowicy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Organizator:   Sensei Edward Krawczyk 2 Dan DOJO  INPAKUTO

Kontakt:  tel. 600 464 461 e-mail  edix97@gmail.com  tel: 603 924 609, 606 748 637. 

Współorganizator:    Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski

Wstępny program zawodów:

8:30 – 9:30 Przyjazd ekip, weryfikacja zawodników

9:30 – 10:00 Narada sędziów

10:30 – 12:30 Kata: eliminacje i finały

11:00 – 14:00 Wydawanie posiłków

13:00 – 13:30 Otwarcie zawodów

13:30 – 15:30 Kumite: eliminacje i finały

16:00 Dekoracja zwycięzców

REGULAMIN TURNIEJU

KATA   - system punktowy, dwie tury (do finału przechodzi 6 zawodników)

- tura I: zawodnik wykonuje kata wskazane przez sędziów.                                                                            
- tura II: zawodnik wykonuje dowolne kata z wymienionych poniżej.

Kata dzieci: chłopcy (rocznik 2011 i młodsi)

Kata dzieci: dziewczęta (rocznik 2011 i młodsi)

Kata kadetów-kadetek (rocznik 2010 i 2009) 

Kata młodzików-młodziczek (rocznik 2008 i 2007)

Kata juniorów młodszych-juniorek młodszych (rocznik 2006 i 2005)

Kata juniorów-juniorek (rocznik 2004 i 2003)

mailto:edix97@gmail.com


Kategoria I tura Tura finałowa
Kata dzieci                          
(rocznik 2011 i młodsi Taikyoku sono ichi Taikyoku sono ni
Kata kadetów-kadetek       
(rocznik 2010 i 2009) Kichon kata

 Taikyoku sono ni
 Taikyoku sono san

Kata młodzików-
młodziczek   (2008 i 2007)

Taikyoku sono san
Pinian sono ichi

 Pinian sono ni
Sakugi sono ichi

Kata juniorów-juniorek 
młodszych    (2006 i 2005) 

Taikyoku sono san
pinian sono ichi,
pinian sono ni

Sakugi sono ni
Sakugi sono san
Pinian sono san

Kata juniorów-juniorek     
(rocznik 2004 i 2003)

Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon

Pinian sono go
Tsuki no kata
Geksai dai

 KUMITE /Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń./

1. Kumite lekki kontakt: (obowiązkowe ochraniacze: stopa-goleń białe, ochraniacze na pięści– 
bawełniane białe, suspensoria/ochraniacze na  piersi, hogo, kask).

Regulamin: techniki karate lekki kontakt na chudan i techniki karate lekki kontakt na strefę jodan 
(mawashi-geri, kake-geri, uchi-geri), czas walki 1 min.  nie ma dogrywek.

- Kumite dzieci chłopcy (rocznik 2012, 2011)  open

- Kumite dzieci dziewczęta (rocznik 2012, 2011) open

- Kumite kadeci (rocznik 2010 i 2009), open

- Kumite kadetki (rocznik 2010 i 2009),  open, 

3. Kumite semi kontakt: (obowiązkowe ochraniacze te same, które są w kumite lekki kontakt).

Regulamin: techniki karate na chudan i gedan, na strefę jodan techniki w formie lekkiego kontaktu 
mawashi geri, kake geri i uchi geri.  czas walki 1,5 min.  dogrywka    1 min. po decyzji sędziego maty)

- Kumite młodzików  (rocznik  2008, 2007), kategorie: -40kg, -50kg, +50kg

- Kumite młodziczek (rocznik  2008 i 2007), kategoria: -40kg, +40kg

- Kumite juniorów młodszych (rocznik  2006, 2005), kategorie: -55kg, -65kg, +65kg

- Kumite juniorek młodszych (rocznik  2006, 2005), kategorie: -50kg, +50kg

- Kumite juniorów  (rocznik 2004, 2003 i 2002 (nie ukończone 18 lat): – 65 kg, -75kg, +75kg

- Kumite juniorek  (rocznik 2004, 2003 i 2002 (nie ukończone 18 lat): – 55kg, +55kg

Organizator przewiduje walkę o trzecie miejsce  poszczególnych kategoriach kumite.

 Warunki Uczestnictwa:        do udziału w zawodach wymagane będą:

-  Aktualne zaświadczenie lekarza sportowego dla zawodników kumite,

- dokument tożsamości (legitymacja szkolna),

- zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w Turnieju, /w załączeniu/ 



- czyste białe karate-gi, ochraniacze dla poszczególnych kategorii,

- hogo  i kaski zapewnia organizator. (można używać własny kask i własne hogo),

-  zawodnicy  startujący  w  Turnieju  muszą  posiadać  ubezpieczenie  NNW  (Organizator  nie  zapewnia
ubezpieczenia  zawodnikom przyjezdnych Klubów).

Postanowienia:

1. Na Turniej zapraszamy Kluby Karate bez względu na przynależność do organizacji.

2. Sędzią Głównym zawodów będzie Sensei Ewa Pawlikowska.

3. Sędzią Technicznym będzie Shihan Andrzej Krawontka.

4. Reprezentacja każdego zaproszonego Klubu ma obowiązek oddelegować minimum jednego sędziego
posiadającego licencję PZK do składów sędziowskich.   Oficjalny strój sędziego PZK: biała koszula z
krótkim rękawem bez emblematów organizacyjnych, szare/granatowe spodnie bez mankietów, granatowy
krawat, czarne skarpety, gwizdek na tasiemce.

5. Organizator proponuje śniadanie dla sędziów oraz posiłek dla zawodników w kwocie 11zł. - płatne przy
weryfikacji  zawodników (proszę  o  dokładne  podanej   ilości  chętnych  będzie,  możliwość  dokupienia
posiłku dla kibiców).

6. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za  uszczerbki  na zdrowiu poniesione podczas zawodów
a  także za  rzeczy pozostawione w szatni lub zgubione podczas Turnieju.

7. W sprawa ni objętych regulaminem i postanowieniami decyduje Sędzia Główny i Organizator.

8. Za zajęcie miejsc od 1 do 3  Organizator zapewnia puchar, medal i dyplom.

9. Organizator nie przewiduje i nie rozpatruje protestów dotyczących werdyktów  składu sędziowskiego.

10. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada Klub i Rodzic/Opiekun,
który zgłasza zawodnika do udziału w Turnieju.

Zgłoszenie  

W  zawodach  karate   biorą  udział  zawodnicy  zgłoszeni  przez  Kierownika/Prezesa  Klubu,
potwierdzającego zgodę Rodziców oraz  lekarza na dobrowolny udział w zawodach.

 KARTĘ  ZGŁOSZENIA    /w  załączeniu/   podpisaną  przez  Kierownika/Prezesa  Klubu/  należy  
przesłać  do 23.02.2020r  na adres poczty elektronicznej  e-mail: r.popardowski@onet.pl

-  Oryginał  KARTY  ZGŁOSZENIA  oraz  zgodę  Rodziców  i  Lekarza  proszę  dostarczyć
Organizatorowi w dniu przyjazdu na zawody, przy weryfikacji ZGŁOSZEŃ.

Losowanie odbędzie się 26.01.2020r. 

Komitet Organizacyjny Turnieju:

Przewodniczący – sensei Edward Krawczyk

Członkowie Komitetu Organizacyjnego : Leszek Duda, Marek Olszak, Józef Cedzidło.


