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Działając w porozumieniu z Okręgowym Zachodniopomorskim Związkiem Karate oraz Gminą Miasta
Kołobrzeg mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w

II Kołobrzeskim Turnieju Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży
Umi No Shinju – Morska Perła
ORGANIZATOR
Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI
ul. Tuwima 9
78-100 Kołobrzeg
Tel. 667509997
e-mail: buntai@wp.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miasta Kołobrzeg
Zachodniopomorski Związek Karate
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PATRONAT
Prezydent Miasta Kołobrzeg
Patronat medialny: Gazeta Kołobrzeska, Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Radio Kołobrzeg,
portal miastokolobrzeg.pl

TERMIN I MIEJSCE
17 kwietnia 2021 – sobota godz. 9.00
Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy ppor. Edmunda Łopuskiego 38 w
Kołobrzegu

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
07.30 – 09.00

- przyjazd ekip i badania lekarskie,

09.00 – 09.30

- narada sędziów,

09.30 – 12.00

- rozpoczęcie zawodów, kata, walki eliminacyjne,

12.00

- oficjalne rozpoczęcie zawodów,

12.15 – 17.30

- walki półfinałowe i finałowe,

17.30 – 18.30

- dekoracja zwycięzców,

(obiad wydawany będzie w czasie trwania zawodów w godzinach 13.00 – 15.00)
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KATEGORIE
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów, zasad i regulaminu ZOZK oraz PZK następujących
konkurencjach:
KUMITE:
•

Kumite chłopców bez kontaktu do 6lat, 7 lat,
- bez ochraniaczy
- czas walki: 30 sek, dogrywka: 20 sek

•

Kumite dziewczynek bez kontaktu do 6lat, 7 lat,
- bez ochraniaczy
- czas walki: 30 sek, dogrywka: 20 sek

•

Kumite pozorowany lekki kontakt chłopców:
-

8 lat (-30kg) (+30kg)

-

9lat (-30kg) (+30kg)

-

10lat-11lat (-35kg)(+35kg)

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek
•

Kumite kontrolowany semikontakt Młodzików
- 12-13 lat (-45kg), (-50kg),(-60kg), (+60kg),
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

•

Kumite kontrolowany semikontakt Junior Młodszy
- 14-15 lat(-50kg),(-55kg),(-60kg),(-65kg),(+65kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

•

Kumite pozorowany lekki kontakt dziewczynek:
-

8 lat (-30kg) (+30kg)

-

9lat (-30kg) (+30kg)

-

10lat-11lat(-35kg)(+35kg)

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek
•

Kumite kontrolowany semikontakt Młodziczek
- 12-13 lat (-40 kg), (-50 kg), (+50 kg)
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- ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min
•

Kumite kontrolowany Semikontakt Juniorki Młodsze
- 14-15 lat(-50kg)(-55kg)(+55kg)
- ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

KATA:
•

kata dziewcząt w kategoriach wiekowych:
8-9; 10-11; 12-13; 14-15;

•

kata chłopców w kategoriach wiekowych:
8-9; 10-11; 12-13; 14-15;
WYKAZ KATA

Kategoria wiekowa

I tura

II tura

Dziewczęta i chłopcy 8-9 lat

TAIKIOKU SONO ICHI
TAIKIOKU SONO NI
TAIKIOKU SONO SAN

Dziewczęta i chłopcy 10-11 lat

TAIKIOKU SONO ICHI
TAIKIOKU SONO NI
TAIKIOKU SONO SAN
PINIAN SONO ICHI
PINIAN SONO NI

MŁODZIKÓW/MŁODZICZEK
12-13 lat

TAIKYOKU SONO SAN
SAKUGI SONO NI
PINIAN SONO ICHI

JUNIORZY MŁODSI/ JUNIORKI
MŁODSZE
14-15 lat

TAIKYOKU SONO SAN
PINIAN SONO ICHI
PINIAN SONO NI

PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
SAKUGI SONO NI
TSUKI NO KATA
SAKUGI SONO NI
SAKUGI SONO SAN
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
TSUKI NO KATA

Tura I – zawodnicy 8-11lat wykonują jedną turę, wybierają jedno kata z podanych w tabeli.
zawodnicy 12-15lat wykonują kata w drodze losowania lub wyboru przez sędziego głównego
zawodów.
Tura II – zawodnicy 12-15lat wykonuje kata dowolne z wymienionych w tabeli z kolumny II tura.
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KIEROWNICY OSRODKÓW PROSZENI SA O ZWERYFIKOWANIE WAGI I WIEKU (LICZY SIĘ ROK URODZENIA)
ZAWODNIKA PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WERYFIKACJI INNEJ WAGI LUB WIEKU ZAWODNIKA NIŻ TA
OKREŚLONA W ZGŁOSZENIU ZOSTANIE ON ZDYSKFALIFIKOWANY
W DNIU ZAWODÓW WSZYSCY ZAWODNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO STAWIENIA SIĘ PRZED KOMISJA, KTÓRA
DOKONA WAZENIA I KONTROLI BADAŃ LEKARSKICH.
•

Konkurencja kumite bez kontaktu przeznaczona jest dla dzieci, które nigdy nie walczyły na
treningu lub zawodach w kumite. Zawodnicy na macie wykonują uderzenia i kopnięcia w
odległości 2 metrów od siebie. Oceniany jest sposób zachowania się na macie, technika, okrzyk,
różnorodność zadawanych uderzeń, wola walki. Konkurencja rozegrana zostanie systemem
pucharowym,

•

Konkurencja kumite pozorowane ma charakter rekreacyjny. Na strefę jodan dozwolone jest
jedynie kontrolowane markowanie techniki nożnej mawashigeri.

UWAGA!!! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja może zostać
połączona lub zostanie odwołana

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 z aktualnym orzeczeniem lekarskim,

•

ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub,

•

legitymację szkolną,

•

ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite,

•

oświadczenie rodziców (załącznik nr1)

ZGŁOSZENIA WERYFIKACJA BADANIA

Zgłoszenia prosimy dokonać elektronicznie poprzez stronę:
http://fight-system.pl/index.php/turnieje
proszę wybrać turniej podświetlony na niebiesko Morska Perła
najpóźniej do dnia 09.04.2021r. godzina 23:59
Z racji obostrzeń maksymalna liczba zawodników wynosi 250osób. Po
tej liczbie zgłoszeń system zamknie rejestracje.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z obsługą w/w interfejsu do zgłaszania zawodników
proszę o kontakt pod adres email: biuro@fight-system.pl
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•

Losowanie odbędzie się 10.04.2021 w siedzibie klubu na podstawie kart głoszeniowych, w godz.
16.00 – 20.00

•

Weryfikacja zawodników odbędzie się 17 kwietnia na hali od godz. 7.00 – 9.00. Obecność
obowiązkowa.

OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi 50,00 zł, wpłaty prosimy dokonać na konto klubu:
Nr konta: 54 1240 6508 1111 0010 2985 8030

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sędzią Głównym Turnieju będzie shihan Andrzej KŁUJSZO
2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate i
Zachodniopomorskiego Związku Karate
3. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek.
4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
5. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
6. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia medal,
dyplom. Za zajęcie I miejsca – puchar.
7. Kierownicy/instruktorzy ośrodków proszeni są o pomoc w sędziowaniu zawodów. W tym celu
proszę o zabranie 2-3 sędziów!!!
8. W kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie.
Organizator nie zapewnia ochraniaczy, kasków i hogo.
9. w przypadku konieczności zapewnienia noclegu kierownicy ośrodków proszeni są o wcześniejszy
kontakt z organizatorem turnieju. Nocleg dostępny jest nie odpłatnie lecz jest ograniczona liczba
miejsc. W celu rezerwacji i ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny.
10. Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu do organizatora wadium w
wysokości 200 zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi.
11. Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Ze względu na dużą ilość konkurencji
termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń
napływających po wyznaczonym terminie.
12. Każdy kierownik ośrodka zobligowany jest stworzyć listę wszystkich osób przyjeżdżających na
zawody, lista powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego oraz temperaturę ciała mierzoną przed wyjazdem na zawody.
13. Oświadczenie rodziców dotyczące zawodników startujących należy złożyć u organizatora zgonie z
zaleceniem jednostki regionalnej sanepid.
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14. Każdy klub przywozi ze sobą kaski, hoga oraz wyznacza osoby do ubierania zawodników w/w
ochraniacze. Organizator nie zapewnia obsługi technicznej dla zawodników.
15. Przed wejściem na hale sportową mierzona będzie temperatura ciała.
16. Wejście na halę sportową wyłącznie w maseczkach.
17. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia oraz współpracy z lokalną jednostka sanepidu.
18. W trakcie zawodów zostaną utworzone strefy dla poszczególnych klubów(trybuny).
19. Uprzejmie prosimy o przywóz co najmniej

dwóch/trzech sędziów danego klubu lub

sekcji/klubowej w celu sprawniejszej obsługi zawodów. Sędzia powinien posiadać kompletny strój
sędziowski zgodnie z przepisami PZK.
20. Organizatorzy zapewniają dla sędziów obiad.
21. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać własne ubezpieczenie NNW.
22. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa
w kumite może być odwołana lub połączona z inną.
23. Organizator przyznaje dwa równorzędne medale za III miejsce w konkurencjach kumite.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów .
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
26. Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną.
27. Faktury będą wystawione wcześniej i rozdawane na zawodach organizator prosi o przesłanie
mejlem danych do fv.
28. Proszę pamiętać, że podczas trwania zawodów obowiązują aktualne na ten dzień wytyczne
Ministerstwa Zdrowia oraz GIS dotyczące organizacji zawodów w czasie pandemii covid-19.

W Imieniu Komitetu Organizacyjnego
II Kołobrzeskiego Turnieju Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży Umi-Shinju – Morska Perła
życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i wielu miłych wrażeń z pobytu w Kołobrzegu.

Prezes
Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI
Paweł Falko
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