MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
I.

Organizator:

- Tomaszowski Klub Kyokushin Karate
– Szkoła Karate Kyokushin w Biłgorajuwww.karatetomaszow.pl
- Okrgowy Związek Karate Kyokushin w Lublinie
II.

Patronat:
 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
 Urząd Miasta w Biłgoraju
 Urząd Gminy w Biłgoraju

III.

Termin i miejsce
10-11-2019 r. (niedziela)
Hala Sportowa OSiR w Biłgoraju ul. Targowa 15

VI. Zgłoszenia
Do dnia 07-11-2019r. prosimy o zgłoszenia zawodników w poszczególnych
kategoriach na stronie mykyokushin.pl.
adres e-mail: tkkkyokushin@o2.pl
tel. 514 132 891
IV.

Program zawodów:
8:00-9:00 - rejestracja zawodników na sali sportowej
9:00-10:00 - weryfikacja list, losowanie zawodników, narada sędziów
10:00 – 12:00 rozpoczęcie eliminacji – turniej kata
12:00 - rozpoczęcie turnieju kumie
13:30 - otwarcie zawodów
16 :00 – rozdanie nagród i zakończenie zawodów

Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach :







Dzieci – rocznik 2014 i młodsi: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite open
+ kata dowolne
Dzieci – rocznik 2013 i 2012: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite open
+ kata dowolne
Dzieci - rocznik 2011 i 2010: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite: -30kg,
-35kg, +35kg, +kata dowolne
Dzieci – rocznik 2009 i 2008: dziewczęta, kumite: -30kg, -35kg, +35kg, + kata
dowolne
Dzieci – rocznik 2009 i 2008: chłopcy, kumite: -35kg, -40kg, -45 kg, +45kg,
+kata dowolne
We wszystkich wyżej wymienionych kategoriach kata obowiązuje jedna
tura.

Młodzik – 2006 – 2007 ( 12 – 13 lat )


Młodziczki – rocznik 2006 i 2007: dziewczęta, kumite: -45kg,-50kg,-55kg,
+55kg



Kata dziewcząt wg tabeli



Młodzicy – rocznik 2006 i 2007: chłopcy, kumite: -40kg, -45kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopców wg. tabeli
KATEGORIA
Młodzik

I TURA
Taikyoku Sono Ichi
Takyoku Sono san
Pinian Sono Ich

II TURA
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Pinian Sono Yon
Sokugi Sono San
Tsuki No Kata
Geksai sho

Junior Młodszy - 2004 – 2005 (14 – 15 lat )


Młodziczki – rocznik 2004-2005: dziewczęta, kumite semi contact: - 45kg,
- 50kg, - 55kg, + 55kg,
Kata dziewczat wg tabeli



Młodzicy – rocznik 2004-2005: chłopcy, kumite semi contact: - 55kg, - 60kg,
- 65 kg,+ 65kg
Kata chłopców wg tabeli
KATEGORIA

Juniorzy młodsi,
Juniorki młodsze

I TURA

II TURA

obowiązkowa, zawodnik
wykonuje kata podane przez
sędziego

zawodnik wykonuje kata
wybrane przez siebie

Taikyoku sono san
Sakugi sono ni
Pinan sono ichi

Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon
Kihon sono ni
Sakugi sono san
Tsuki no kata,
Geksai sho

Junior – 2002 - 2003 (16 – 17 lat )


Juniorki – rocznik
-60kg, -60kg, +65kg.



Kata dziewcząt wg tabeli



Juniorzy – rocznik 2003-2002: chłopcy,
-60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg



Kata chłopców wg tabeli
KATEGORIA

Juniorzy,
Juniorki

2003-2002:

dziewczęta,

semi

kumite

contact:

semi

-55kg,

contact:

I TURA

II TURA

obowiązkowa, zawodnik
wykonuje kata podane przez
sędziego

zawodnik wykonuje kata
wybrane przez siebie

Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon

Geksai dai
Pinan sono go
Tsuki no kata
Saiha
Yantsu
Geksai sho, Sushiho

Proszę o podanie kyu i wagi zawodnika do 1kg
Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:
 I tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego
(spośród podanych w tabeli dla tej tury)
 II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych
w tabeli dla tej tury)
Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie wyników z II tury.
W przypadku remisu będą brane pod uwagę punkty z I tury.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych
przepisów IKO z wykluczeniem jodan-geri, które muszą być wykonywane
z kontrolowaną siłą. Nie będzie dyskwalifikacji za zbyt mocne techniki przepisowe na
strefę chudan i gedan.
 aktualna karta zdrowia sportowca
 zgoda rodziców lub opiekunów obowiązkowo (brak zgody wyklucza
 z uczestnictwa w turnieju)
 ubezpiecznie NNW

 Opłata startowa wynosi 40 zł (kluby z OZK w Lublinie

nie ponoszą opłaty startowej)
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie
1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
 ochraniacze goleń-stopa (białe)
 piąstkówki (białe)
 suspensoria (założone pod kimono) – chłopcy
 ochraniacz szczęki
 ochraniacz tułowia i kask na głowę (zapewnia organizator)
Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci:
1,5 minuty runda podstawowa, 1 minuta dogrywka, waga ( o wyniku decyduje różnica
wagi większa niż 3kg ), druga dogrywka 1 minuta po której musi zapaść werdykt.
Przebieg i czas walki w kategoriach, młodzików, juniorów młodszych i
juniorów:
2 minuty runda podstawowa, 2 minuty dogrywka, waga ( o wyniku decyduje różnica
wagi większa niż 3kg ) , druga dogrywka 2 minuta po której musi zapaść werdykt.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE









Sędzią Głównym turnieju będzie Shihan Jacek Czerniec (6 Dan).
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
i Organizator.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu
zawodów.
Każdy kierownik ośrodka/instruktor zobowiązany jest do sędziowania
zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie
w sprawach organizacyjnych.
W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją
Sędziego Głównego może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii.

Osu !!
ORGANIZATOR:
TOMASZOWSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
SZKOŁA KARATE KYOKUSHIN W BIŁGORAJU

SENSEI JERZY WÓJCIK

Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych
Wyrażam zgodę na start mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)

w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin z Okazji Święta Niepodległości w Biłgoraju
dnia 10.11.2019 r. w konkurencji kumite wg. światowych przepisów IKO
(walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń)
i nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje dziecko
podczas walk urazów i kontuzji.
Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować
się ważnym orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do uprawiania karate
oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data oraz podpis rodzica (opiekana prawnego)

Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych
Wyrażam zgodę na start mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)

w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin z Okazji Święta Niepodległości w Biłgoraju
dnia 10.11.2019 r. w konkurencji kumite wg. światowych przepisów IKO
(walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń)
i nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje dziecko
podczas walk urazów i kontuzji.
Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować
się ważnym orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do uprawiania karate
oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data oraz podpis rodzica (opiekana prawnego)

Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych
Wyrażam zgodę na start mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)

w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin z Okazji Święta Niepodległości w Biłgoraju
dnia 10.11.2019r. w konkurencji kumite wg. światowych przepisów IKO
(walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń)
i nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje dziecko
podczas walk urazów i kontuzji.
Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować
się ważnym orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do uprawiania karate
oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data oraz podpis rodzica (opiekana prawnego)

VI. Zgłoszenia
Do dnia 07-11-2019r. prosimy o zgłoszenia zawodników w poszcz
Kategoriach na stronie mykyokushin.pl.
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Zasady wypełniania formularza:
w pole "Płeć" wpisuj jedynie m lub k (m - mężczyzna, k - kobieta)
w pole "Waga" wpisuj wagę z dokładnością do 1 kg
w pole "konkurencja" postaw "x" w kolumnie dotyczacej konkurencji w której dany zawodnik startuje.
Formularz do wypełnienia
telefon do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenia:

Płeć

Nazwisko

Imię

Data
urodzenia
w formacie
RRRR

Waga
w kg

konkurencja
Klub
kumite

kata

KYU

