Memoriał „Cichociemnych” Spadochroniarzy
Armii Krajowej – 15 maja 2021
Turniej Karate Kyokushin
1. Organizator
Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
2. Współorganizator
Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
3. Patronat
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Starostwo Powiatu Tarnowskiego
Urząd Miasta i Gminy Wojnicz
4. Sponsor strategiczny
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
5. Czas i miejsce
Termin zawodów – 15.05.2021 (sobota)
Hala Sportowa przy ZSLiT w Wojniczu k. Tarnowa
ul. Rolnicza 6, 32-830 Wojnicz
6. Kategorie
Dzieci 2011-2012
Kobiety – (-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35kg)
Mężczyźni – (-30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg)
Dzieci 2009-2010
Kobiety – (-30 kg, -35 kg, -45 kg, +45kg)
Mężczyźni – (-35 kg, -40 kg, -50 kg, +50 kg)
Młodzik 2007-2008
Kobiety – (-45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg)
Mężczyźni – (-50 kg, -55 kg, - 60 kg, + 60kg)
Kadet 2005-2006
Kobiety (-50 kg, -55 kg, - 60 kg, + 60kg)
Mężczyźni (-55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg)
Junior 2003-2004
Kobiety (-55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg)
Mężczyźni (-60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg)

7. Zgłoszenia i uczestnictwo












Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest opłacenie opłaty wpisowej.
Turniej jest otwarty na wszystkie organizacje Karate Kyokushin.
Zawodnicy powinni posiadać czyste Gi bez oznaczeń z innych turniejów.
W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w kategorii.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania sportowo lekarskie oraz dokument potwierdzający
tożsamość.
Wszyscy zawodnicy powinni mieć ubezpieczenie w zakresie NW przez macierzyste kluby.
Zawodnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie powinni posiadać Oświadczenie COViD-19.
Zawodników, sędziów oraz trenerów należy zgłosić przez formularz Excel i nadesłać go w terminie
do 9.05.2021 r. na adres e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com
Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.
W celu sprawnego przeprowadzenia turnieju apelujemy, aby każdy klub oddelegował przynajmniej
jednego sędziego.

8. Zasady przeprowadzenia zawodów











Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów Europejskiej Organizacji Karate (ShinKyokushin).
Turniej przeprowadzony zostanie na 3 matach.
Obowiązujące ochraniacze to:
- białe bawełniane ochraniacze goleń-stopa,
- białe bawełniane rękawice,
- suspensoria dla kobiet oraz mężczyzn zakładane pod spodnie.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną każdy zawodnik powinien mieć swój indywidualny
ochraniacz typu „hogo” oraz kask.
Nie obowiązują walki o 3 miejsce.
Każdy zgłoszony sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim w dniu zawodów.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.
Techniki nożne na strefę gedan dozwolone są od rocznika 2008 i starszych.

9. Koszty
Opłata za jednego zawodnika wynosi 50 zł płatne przelewem do dnia 12 maja 2021 r. na konto:
BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 3837 7248
Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate
Wielka Wieś 340
32 – 830 Wojnicz
W celu usprawnienia procesu wystawiania rachunków prosimy o przesłanie danych klubu na adres
e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com.
10. Osoby kontaktowe
Wojciech Hajduk kom.: 694 200 484
Krystian Bajan kom.: 502 626 095
e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com

11. Nagrody





Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma pamiątkowy upominek.
Za miejsca od I-III zawodnicy otrzymają medale oraz dyplomy.
Dla wyróżnionego „Najlepszego Zawodnika” oraz „Najlepszej Zawodniczki” przewidziane są nagrody
rzeczowe.
Podczas trwania turnieju prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa:
- I miejsce – 5 pkt
- II miejsce – 3 pkt
- III miejsce – 1 pkt

Wszyscy zawodnicy, sędziowie oraz zgłoszeni trenerzy otrzymają lunch w dniu zawodów.
12. Zakwaterowanie
Dla wszystkich zainteresowanych do naszych usług dostępne są hotele:




Hotel „Tarnovia” w Tarnowie (12 kilometrów od hali sportowej),
Hotel „Cristal Park” w Tarnowie (15 kilometrów od hali sportowej),
Hotel „Gal” w Tarnowie (12 kilometrów do hali sportowej).

Dla wszystkich zainteresowanym Organizator zapewnia darmowy transport z hotelu na halę sportową.
(po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi)
13. Orientacyjny plan zawodów
14 maja 2021 (piątek)
18.00 – 20.00 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna na Hali Sportowej ZSLiT w Wojniczu
15 maja 2021 (sobota)
8.00 - 9.00 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna na Hali Sportowej ZSLiT w Wojniczu
9.00 Narada sędziów
10.00 Oficjalne otwarcie turnieju
10.30 – 13.00 Walki eliminacyjne
13.00 – 15.00 Półfinały i finały
15.00 Dekoracja i zakończenie turnieju
Od godziny 11.00 wydawany będzie lunch dla zawodników, trenerów oraz sędziów.

14. Zasady bezpiecznego przeprowadzenia turnieju w związku z sytuacją epidemiologiczną









Przed wejściem na halę sportową obowiązuje dezynfekcja rąk.
Na halę sportową mogą zostać wpuszczone osoby zgłoszone wcześniej jako zawodnicy, trenerzy,
sędziowie oraz obsługa techniczna turnieju.
Każda osoba, która jest obecna na hali sportowej powinna posiadać założoną maseczkę, z
wyłączeniem zawodników i sędziów obecnych na macie.
Każdy zawodnik musi posiadać swoje indywidualne ochraniacze goleń-stopa, suspensoria, białe
bawełniane rękawice, ochraniacz typu „hogo” oraz kask, (zapewnia klub macierzysty).
Jest możliwość darmowego wypożyczenia zestawu ochraniaczy od Organizatora
(kaucja zwrotna – 100 zł).
TURNIEJ ODBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.
Ze względu na ograniczoną pojemność hali sportowej apelujemy o ograniczoną ilość trenerów
przyjeżdżających z zawodnikami (proponowana ilość – 1 trener na 4 zgłoszonych zawodników).
Osoby zgłoszone jako sędziowie, proszone są o przebywanie na hali sportowej w strojach
sędziowskich, a trenerzy w strojach sportowych (dresach klubowych).

Komitet Organizacyjny życzy udanych zawodów oraz miłego pobytu na Ziemi
Wojnickiej

