1. ORGANIZATOR
Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite
Kontakt: Shihan Janusz Piórkowski 5 DAN, tel. 509 592 502, e-mail: piorkowskijanusz@op.pl
W zakresie obsługi zgłoszeń Marek Szyngiel, tel. 506 003 008, e-mail: mszyngiel@gmail.com
Wspierający:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Śląski Związek Karate, MOSiR Jastrzębie

2. TERMIN I MIEJSCE
21.11.2020r. (sobota), Hala MOSIR w Jastrzębiu-Zdroju, al. Jana Pawła II 6

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•
•
•
•
•

uiszczona opłata startowa – 50 PLN (niezależnie od liczby konkurencji)
aktualne zaświadczenie lekarza sportowego dla zawodników kumite
legitymacja szkolna/dowód osobisty
pisemna zgoda rodziców (dla nieletnich), deklaracja zawodnika (dla pełnoletnich)
czyste, białe karate-gi
zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

4. PROGRAM TURNIEJU
7:00 - rejestracja i weryfikacja zawodników
9:30 - narada sędziów
10:00 - eliminacje kata
11:30 - finały kata
12:00 - eliminacje kumite

13:30 - dekoracja medalistów kata
14:00 - ćwierćfinały / półfinały / finały kumite
17:30 - dekoracja medalistów kumite, drużyn i zawodników
18:00 - zakończenie turnieju

5. ZGŁOSZENIA
1. Na turniej zapraszamy wszystkie kluby kyokushin, bez względu na przynależność do organizacji.
2. Rejestracja zawodników oraz wszelkie zmiany danych odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną pod
adresem: www.kyokushin.net.pl. Rejestracja rozpocznie się 02.11.2020. Zgłoszenia i zmiany przekazane w inny
sposób nie będą przyjmowane.
3. Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do faktury.
4. Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto będzie traktowane jako
niezależny klub.
5. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 14.11.2020r. Po tym terminie nie będzie można zarejestrować w systemie
nowych zawodników. Do 17.11.2020r. będzie możliwość wprowadzania korekt danych w systemie
zgłoszeniowym ale tylko w zakresie zarejestrowanych wcześniej (w terminie) zawodników. Od 18.11.2020r.
będzie można już tylko usuwać zawodników z listy.

6. WERYFIKACJA
Weryfikacja odbędzie się w dniu zawodów w godzinach 7:00-9:00. Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność
unikania skupisk ludzkich zmieniamy formę weryfikacji:
1. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi tylko i wyłącznie kierownik ekipy. Zabrania się podchodzenia zawodnikom
do stolika weryfikacyjnego!
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2. Przy stoliku weryfikacyjnym kierownik ekipy otrzyma listę zawodników którą zgłosił i potwierdzi własnym
podpisem zgodność tych danych ze stanem faktycznym oraz potwierdzi, że zweryfikował zgłoszoną wagę
zawodnika, posiada zgodę rodziców na udział w turnieju zawodników niepełnoletnich oraz potwierdza, że
zawodnicy startujący w kumite mają ważne badania lekarskie.
3. Kierownik ekipy przedstawi dowód wpłaty którą dokonał przed zawodami na kwotę odpowiednią dla liczby
zgłoszonych zawodników lub wpłaci tą kwotę podczas weryfikacji. Do czwartku, 19 listopada, do końca dnia, będzie
można usuwać z systemu rejestracyjnego osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zawodach. Nie usunięcie
osób z systemu rejestracyjnego będzie skutkowało koniecznością wniesienia za nie opłaty startowej.
4. Organizator zastrzega sobie wyrywkową kontrolę wag przed walkami kumite. Niezgodność wagi z kategorią
wagową będzie skutkowała dyskwalifikacją zawodnika.

7. KONKURENCJE KATA
1. Konkurencja kata odbędzie się w dwóch turach – eliminacyjnej i finałowej.

KATA (do drugiej tury przechodzi 6 zawodników)
Lp

Kategoria

Roczniki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta)
Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy)
Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta)
Kadeci 10-11 lat (Chłopcy)
Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta)
Młodzicy 12-13 lat (chłopcy)
Juniorki młodsze 14-15 lat (dziewczęta)
Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy)
Juniorki i Seniorki 16 lat i starsze (kobiety)
Juniorzy i Seniorzy 16 lat i starsi (mężczyźni)

2011 – 2012
2011 – 2012
2009 – 2010
2009 – 2010
2007 – 2008
2007 – 2008
2005 – 2006
2005 – 2006
2004 i starsze
2004 i starsi

Tura I

Tura II (do wyboru)

Taikioku III

Pinian I, Sokugi I

Pinian I

Pinian II, Sokugi II

Pinian II

Kihon II, Pinian III, Sokugi III

Pinian III
Pinian IV

Pinian IV, Pinian V,
Yantsu, Gekisai Dai. Tsukino
Pinian V, Tsukino, Gekisai Sho,
Saiha, Seienchin, Kanku

8. KONKURENCJE KUMITE
1. Minimum dla kategorii kumite to 4 zawodników. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, to organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania kategorii bądź połączenia z inną.
2. W przypadku dużej liczby zawodników w kategorii kumite lub dużej różnicy wag, organizator zastrzega sobie
prawo do podziału tej kategorii na mniejsze liczbowo kategorie wagowe. Dlatego bardzo ważne jest podawanie
rzeczywistych wag zawodników.

KUMITE - KADECI MŁODSI - semi kontakt
 Czas walki: 1 min, dogrywka: 1 min  Obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2011 – 2012
2011 – 2012

- 25 kg, +25 kg
- 25 kg, - 30 kg, +30 kg

Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta)
Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy)

KUMITE - KADECI - semi kontakt
 Czas walki: 1 min, dogrywka: 1 min  Obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask

1
2

Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta)
Kadeci 10-11 lat (Chłopcy)

2009 – 2010
2009 – 2010

zalecane: kolana
- 35 kg, +35 kg
- 30 kg, - 40 kg, +40 kg
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KUMITE - MŁODZICY - semi kontakt
 Czas walki: 1,5 min, dogrywka: 1,5 min  Obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2007 – 2008
2007 – 2008

- 45 kg, + 45 kg
- 40 kg, - 50 kg, + 50 kg

Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta)
Młodzicy 12-13 lat (chłopcy)

KUMITE - JUNIORZY MŁODSI - semi kontakt
 Czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min  Obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, kask zalecane: kolana

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2005 – 2006
2005 – 2006

- 50 kg, + 50 kg
- 50 kg, - 60 kg, + 60 kg

Juniorki młodsze 14-15 lat (dziewczęta)
Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy)

KUMITE - JUNIORZY - semi kontakt
 Czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min  Obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, kask zalecane: kolana
 Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2002 - 2004
2002 - 2004

- 55 kg, + 55 kg
- 65 kg, - 75 kg, + 75 kg

Juniorki 16-18 lat (nieskończone) (dziewczęta)
Juniorzy 16-18 lat (nieskończone) (chłopcy)

KUMITE - SENIORZY - full kontakt
 Czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min, waga (5kg), 2 min  Obowiązkowe: suspensor (seniorzy), ochraniacz piersi, goleń+stopa (seniorki)
 Senior w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat

Lp Kategoria

Roczniki

Kategorie wagowe

1
2

2002 i starsze
2002 i starsi

- 60 kg, + 60 kg
- 70 kg, - 80 kg, + 80 kg

Seniorki 18 lat (skończone) i starsze (kobiety)
Seniorzy 18 lat (skończone) i starsi (mężczyźni)

KUMITE – MASTER - full kontakt
 Czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min, waga (10kg), 2 min  Obowiązkowe: suspensor (seniorzy), goleń+stopa, kask

Lp Kategoria

Roczniki

1

1980 i starsi

Master 40 lat (rocznikowo) i starsi (mężczyźni)

Kategorie wagowe
open

9. OCHRANIACZE
Wymagane ochraniacze zostały opisane przy poszczególnych kategoriach. Organizator nie zapewnia ochraniaczy.
Należy posiadać własne ochraniacze w tym kaski i hogo .
Zaleca się również stosowanie ochraniaczy kolan (miękkie) w kategori semi kontakt.

10. POZOSTAŁE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sędzią głównym będzie Shihan Robert Wajgelt 5 Dan.
Składy sędziowskie zostaną powołane na naradzie, na której omówione zostaną również zasady sędziowania.
Stopnie mistrzowskie zobowiązane są do sędziowania. Obowiązuje strój sędziowski zgodny z wytycznymi PZK.
Zawody będą przeprowadzane na 3 matach.
Organizator zapewnia posiłki (od 12:00 do 15:00) dla startujących zawodników, sędziów i kierownika ekipy.
Istnieje możliwość kupienia dodatkowych posiłków (również napojów, słodyczy) na miejscu.
Zawodnicy otrzymują medal i dyplom za miejsca I do III.

Zapraszamy.
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