POLSKI ZWIĄZEK KARATE
KATOWICE 27 listopada 2022
Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate
KLUB REKREACYJNO SPORTOWY TKKF „CZARNI” w Katowicach ma zaszczyt zaprosić reprezentację
Waszego Klubu do wzięcia udziału w
MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW KARATE KYOKUSHIN

I.

ORGANIZATOR
TKKF „Czarni” Katowice ul. Radosna 35c
Email: tkkfczarni66@gmail.com
Tel. 692-430-339

II.

WSPÓŁORGANIZATORZY
Polski Związek Karate
Urząd Miasta Katowice

III.

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Katowice

IV.

TERMIN I MIEJSCE
• 26/27 listopada 2022 r. (sobota/niedziela)
• Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 54 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9

V.

PROGRAM ZAWODÓW
26 listopada 2022 - sobota
15:00 – 19:00 – weryfikacja zawodników w oficjalnym hotelu mistrzostw:
Hotel Katowice al. Wojciecha Korfantego
19:30 – 20:00 narada sędziów
21:00 – Sayonara dla trenerów i sędziów

27 listopada 2022 – niedziela
9:00 – 9:30 – odprawa sędziów (hala sportowa),
10:00 – oficjalne otwarcie mistrzostw, rozpoczęcie zawodów (konkurencja kata),
12.00 – rozpoczęcie walk,
13:00 – 15:00 – wydawanie obiadu
17:00 – dekoracja zawodników
VI.

REGULAMIN ZAWODÓW JUNIORÓW
Zawody będą odbywać się wg przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate
w następujących konkurencjach juniorów.
Wiek 16 – 17 lat (2006/2005 i 2004 nie ukończone 18 lat).
O starcie w danej konkurencji decyduje data urodzenia.
• Kumite juniorów
• Kumite juniorek
• Kata juniorów
• Kata juniorek
Ochraniacze:
• Juniorki - ochraniacze tułowia (hogo),kask, białe piąstkówki, białe ochraniacze goleń-stopa
• Juniorzy – ochraniacze tułowia (hogo), kask, suspensoria, białe piąstkówki, białe ochraniacze
goleń-stopa
Czas walki:
• Juniorki /Juniorzy - 2 min, możliwa jest jedna dogrywka 2 min
Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w
następujących kategoriach wagowych PZK (bez technik: hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko
geri jodan, kaiten geri, kakato oroshi, ushiro mawashi geri jodan):
• Juniorzy kumite semi kontakt : - 60kg, - 65 kg, -70 kg, - 75 kg, + 75 kg
• Juniorki kumite semi kontakt : - 55 kg, - 60 kg , + 60 kg
Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
• tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej:
I TURA
PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON

II TURA
PINIAN SONO GO
TSUKI NO KATA
SAIHA
YANTSU
GEKISAI DAI
GEKISAI SHO

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 – 22 listopada przez mykyokushin.net
(po tym terminie nie będzie można dokonać zgłoszenia).

VII. REGULAMIN ZAWODÓW MŁODZIEŻOWCÓW
Zawody będą odbywać się według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate w
następujących konkurencjach młodzieżowców.
Wiek 18 – 21 lat (ukończone 18 lat w dniu zawodów).
• Kumite mężczyzn
• Kumite kobiet
• Kata mężczyzn
• Kata kobiet
Ochraniacze:
• Kobiety - ochraniacze na biust, białe ochraniacze goleń – stopa
• Mężczyźni - suspensoria, białe ochraniacze goleń-stopa
Czas walki:
• Młodzieżowcy - 2 min. (do półfinałów), 3 min. (półfinał, finał), dogrywka 2 min
Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach
wagowych PZK (bez technik : hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko geri jodan, kaiten geri, kakto
otoshi, ushiro mawashi geri jodan):
• Mężczyźni : 65kg, -70kg, -75kg, -80 kg,+80kg.
• Kobiety : -55 kg, - 60 kg, - 65 kg , + 65 kg.
Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
• tura I – obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
• tura II– zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.
I TURA

II TURA

PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO
YANTSU
TSUKI NO KATA
SAIHA

GEKISAI DAI
GEKISAI SHO
SEIENCHIN
TENSHO
GARYU
KANKU DAI
SUSHI HO

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 – 22 listopada przez mykyokushin.net (po
tym terminie nie będzie można dokonać zgłoszenia),

VIII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie punktacji indywidualnych oddzielnie dla
juniorów i młodzieżowców. Punktacja drużynowa wyliczona jest na podstawie ilość zdobytych 1,2,3
miejsc medalowych.
I miejsce – 5 pkt.
II miejsce – 3 pkt.
III miejsce – 1 pkt.

IX.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH
 Opłata startowa wynosi 80,00 zł od osoby, (w tym obiad w dniu zawodów),
 Sayonara dla kierowników ośrodków oraz sędziów jest bezpłatna. Dla osób towarzyszących
opłata wynosi 100,00 zł
 Opłata za dodatkowy obiad w trakcie trwania zawodów wynosi 25,00 zł,
 Opłatę należy uiścić przelewem w terminie do 23 listopada 2022 r. na konto Klubu:
ING Bank Śląski nr 28 1050 1214 1000 0023 2392 2209

X.

HOTEL
Oficjalnym hotelem mistrzostw jest Hotel KATOWICE, al. Korfantego 9
Ceny: standard ****, ***, ** gwiazdkowy:
****Premium:
pokój 1 osobowy ze śniadaniem -> 300 PLN brutto
pokój 2 osobowy ze śniadaniem -> 360 PLN brutto
***Biznes:
pokój 1 osobowy ze śniadaniem -> 220 PLN brutto
pokój 2 osobowy ze śniadaniem -> 270 PLN brutto
**Economy:
pokój 1 osobowy ze śniadaniem -> 200 PLN brutto
pokój 2 osobowy ze śniadaniem -> 250 PLN brutto
Rezerwacja we własnym zakresie na hasło „ KARATE KYOKUSHIN”:
Recepcja hotelu:
telefon: +48 32 25 98 021 / +48 32 256 11 11
e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl

XI.
1.
2.
3.

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestniczenia w zawodach jest terminowe zgłoszenie za pomocą sytemu na
stronie www.mykyokushin.net oraz dokonanie opłaty startowej.
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z klubów
mających aktualną licencję PZK.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy zgłoszeni w wyznaczonym przez organizatora
terminie oraz posiadający:
• aktualną kartę zdrowia sportowca,
• licencję zawodnika PZK,
• zgodę na udział w w/w turnieju – Załącznik nr 1
• dowód osobisty / legitymację szkolną,
• dowód potwierdzający dokonanie opłaty startowej,
• białe ochraniacze wymagane w kategorii kumite semi kontakt zgodnie z przepisami PZK,
• czyste, białe karate-gi, bez naszywek z innych zawodów,
Każdy klub zobowiązany jest do wystawienia sędziego – sędziowie powinni posiadać
kompletny strój sędziowski (strój zgodny z wymogami PZK).

XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sędzią Głównym jest shihan Andrzej Drewniak,
Sędzią Technicznym jest shihan Andrzej Manecki.
Skład Komisji Losującej zostanie powołany przez sędziego głównego.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
Udział wszystkich zawodników w karate-gi podczas ceremonii otwarcia do dekoracji jest
obowiązkowa (bez obuwia i dresu).
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w czasie odprawy sędziów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.
Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłacie wadium 100,00 PLN (u organizatora)
w przypadku odrzucenia protestu wpłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga!
Organizator nie zapewnia transportu z hotelu do hali sportowej. Odległość hali od hotelu to 12km
(prosty i szybki dojazd).

Zarząd Klubu

TKKF „Czarni”
Katowice
1966

Załącznik nr 1
ZGODA
RODZICA/RODZICÓW** (OPIEKUNA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
ZAWODNIKA / ZAWODNICZKI**
Wyrażam/my** zgodę na udział ( mojego syna / córki ) **
...................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika)
w
Mistrzostwach
Polski
Kyokushin
Juniorów
i
Młodzieżowców
w dniu 27.11.2022 r. w Katowicach w konkurencji Kumite (walki) i kata*.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Oświadczam/my**, że zapoznałem/zapoznaliśmy** się z Regulaminem Mistrzostw
Polski Juniorów i Młodzieżowców i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Oświadczam/my**, że nie będę/będziemy** rościł/rościć** żadnych pretensji do
organizatora z tytułu ewentualnych odniesionych przeze mnie/przez moje dziecko**
urazów lub kontuzji w trakcie turnieju.
Wyrażam/my** zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku
z jego udziałem w Mistrzostwach Polski.
Wyrażam/my** zgodę, aby wizerunek/mojego dziecka**, stworzony w związku z
udziałem w Mistrzostwach Polski był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny
sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych i rezygnuję z wszelkich
związanych z tym wynagrodzeń.
Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów i
Młodzieżowców jest Klub TKKF „Czarni” w Katowicach.
Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą
udostępniane żadnym osobom trzecim poza komunikatem końcowym Mistrzostw
Polski.

1. .......................................................

2. …………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego

3. ………………………………………………………
Czytelny podpis zawodnika pełnoletniego

*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów związanych z udziałem w mistrzostwach.
** niepotrzebne skreślić
Uwaga! Oświadczenie dotyczy również zawodników pełnoletnich.

