Międzynarodowy Puchar
Prezydenta Miasta Sieradza
w Karate Kyokushin
Sieradz 3 października 2020 r.
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ma zaszczyt zaprosić
reprezentację Waszego Klubu do udziału w Międzynarodowym
Pucharze Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin.
Organizator
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
Współorganizatorzy
Urząd Miasta Sieradza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
Patronat
Prezydent Miasta Sieradza – Paweł Osiewała
Patroni Medialni
Rozgłośnia Regionalna Nasze Radio
Dziennik łódzki
TERMIN I MIEJSCE
3 października 2020 r. godz. 9.00
Hala Sportowa przy II L O w Sieradzu
Ul. Żeromskiego 8 wejście od ul. Broniewskiego
WSTEPNY PROGRAM ZAWODÓW
8.30 – 8.50 – narada sędziów
9.00 – 12.00 – eliminacyjne kata i walki
12.00 – 12.30 – uroczyste otwarcie zawodów
12.30 – 16.00 – finały
16.00 – 17.00 – dekoracja zwycięzców

REGULAMIN
Zawody będą rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Karate w kumite oraz
KWF, kumite semi kontakt, kata.
KONKURENCJE I KATEGORIE
1. Konkurencja kumite (ukończone 18 lat) zostanie rozegrana systemem
pucharowym w następujących kategoriach:
Zawodnicy + 18 lat mężczyźni kat. do 70kg, do 80kg, powyżej 80kg
Zawodniczki + 18 lat kobiety kat. do 55 kg, do 65kg, powyżej 65kg
2. Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym
w następujących kategoriach:
Juniorzy 16-17 lat kat. do 60kg, do 70kg, do 80kg, powyżej 80kg
Juniorki 16-17 lat kat. do 50kg, do 60, powyżej 60kg
Juniorzy młodsi 14-15 lat kat. do 55kg, do 65kg, do 75, powyżej 75kg
Juniorki młodsze 14-15 lat kat. do 50kg, do 60kg, powyżej 60kg
Młodzicy 12-13 lat kat. do 40kg, do 50kg, do 60kg powyżej 60kg
Młodziczki 12-13 lat kat. do 40kg, do 50kg, powyżej 50kg
Kategorie 12-13 lat ochraniacze na piszczele, krocze, głowę(kask), tułów(Hogo),
ochraniacze miękkie na pięści
Kategoria 14-15 i 16-17 lat ochraniacze na piszczele, krocze, głowę(kask),
ochraniacze miękkie na pięści, dla kobiet ochraniacze piersi
3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach, w kategoriach wiekowych,
do finału przechodzą 4 osoby:
dziewcząt 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17;+18
chłopców 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17;+18
tura I - zawodnik wykonuje podane kata,
tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z podanych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników
w danej konkurencji.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
-aktualną kartę zdrowia sportowca,
-dowód osobisty/legitymację szkolną ,
-wyrażoną pisemnie zgodę rodzica/opiekuna na udział w Międzynarodowym
Pucharze Prezydenta Sieradza w Karate Kyokushin Sieradz 3.10.2020,
-czysta, biała karatega, ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii,
-uiszczoną przelewem opłatę startową - 50 zł (w tym obiad),
ZGŁOSZENIA
Rejestracja zawodników zaczyna się w dniu 7.09.2020 i będzie się odbywać
poprzez portal internetowy http://karateapplication.com do dnia 28.09.2020 r.
ORGANIZATOR: Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 9
nr konta: 53124032751111000029120538
Pocztą elektroniczną: e-mail: rwajgelt@interia.pl
shihan Robert Wajgelt - +48 665990315

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
Z powodu Covid 19 będą obowiązywały dodatkowe procedury:
- Organizator ogranicza ilość zawodników biorących udział w zawodach do 200
osób.
- Organizator prosimy o zabranie ze sobą wszystkich ochraniaczy w tym Hogo i
Kasku.
- Organizator prosimy o dokładne zarejestrowanie zawodników, nie będzie
możliwości przesunięć w kategoriach, ani dokonania żadnych zmian w dniu
zawodów.
- Organizator informuje, iż nie odbędzie się tradycyjna weryfikacja w dniu
zawodów. Weryfikacja zawodników (waga, dokumenty, badania) spoczywa na
osobie która zgłasza zawodnika na zawody.
- Opłatę startową należy dokonać przelewem na konto:
53124032751111000029120538 Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai 98-200
Sieradz, ul. Żeromskiego 9 , a w dniu zawodów okazać się dowodem wpłaty.
1. Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Robert Wajgelt a sędzią technicznym
shihan Janusz Piórkowski.
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu
zawodów, 03.10.2020.
4. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa w
kumite może być odwołana lub połączona z inną; w kata może być połączona
kategoria dziewcząt i chłopców w danej grupie wiekowej.
7. Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu wadium 100 zł.
8. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi.
9. Opłata startowa w zawodach jest opłatą obowiązkową
10. Udział wszystkich zawodników w GI podczas ceremonii otwarcia jest
obowiązkowy.
11. Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników
indywidualnych z wszystkich konkurencji.
 1 miejsce – 5 pkt.


2 miejsce – 3 pkt.

 3 miejsce – 1 pkt.
12. Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń ekip.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
mistrzostw.
14. Wszyscy zawodnicy na czas trwania mistrzostw są objęci ubezpieczeniem NNW
wg listy zgłoszeń w dniu 28 września 2020 r.
15. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują: puchary, medale, dyplomy.
16. Organizator prosi o podanie na email: rwajgelt@interia.pl danych Klubu
w celu usprawnienia wydawania rachunków.
17. Losowanie odbędzie się w dniu 30 września 2020 na podstawie zgłoszeń.
Prosimy o dokładne zgłoszenie zawodników. W przypadku wagi innej niż na
zgłoszeniu zawodnik zastanie skreślony z Turnieju.
Organizator Pucharu życzy sukcesów sportowych
i miłego pobytu na Ziemi Sieradzkiej.

Wykaz kata obowiązujących
na
Międzynarodowym Pucharze
Karate Kyokushin
Sieradz 3 października 2020 r.
I- Tura
Kategoria wiekowa
6-7 lat
KIHON SONO ICHI
Kategoria wiekowa
8-9 lat
TAIKYOKU SONO
ICHI

II- Tura
KIHON SONO ICHI
TAIKYOKU SONO
ICHI
TAIKYOKU SONO NI
PINIAN SONO ICHI
PINIAN SONO NI
KIHON SONO NI

Kategoria wiekowa
10-11 lat
TAIKYOKU SONO NI
Kategoria wiekowa
12-13 lat
PINIAN SONO ICHI
Kategoria wiekowa
14-15 lat
PINIAN SONO NI
Kategoria wiekowa
16-17 lat
PINIAN SONO SAN
Kategoria wiekowa
+18 lat

PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO
TSUKI NO KATA
YANTSU
SAIHA
GEKISAI DAI
GEKISAI SHO
KANKU
SUSHI HO

