
                                  

 

                         BUSHI-DO CUP 2015                            
                                                                                               REGULAMIN ZAWODÓW 

ORGANIZATOR:                                                                                    MIEJSCE:                                                           PRZYJAZD I REJESTRACJA: 

                                                        
 Stowarzyszenie  Sportowe „BUSHI-DO” Bydgoszcz                    Hala widowiskowo sportowa ZS nr 28                                                             28.11.2015(SOBOTA ) godz.  8.00-9.00 
Kontakt:                                                                                              ul. Kromera 11 Bydgoszcz Fordon                                                                      Odprawa sędziowska: godz. 9

00
                                                                   

telefon: Piotr Gołębiewski - +48 664 005 730                                                                                                                                                              Odprawa techniczna: godz.
 9.15 

                                                                                  
Rozpoczęcie zawodów: godz. 09.30 (Eliminacje i Finały Kata i Kumite)    Zakończenie zawodów około 18.00 

Warunki udziału :   Zgłoszenie na adres e-mail: piotrbushido@gmail.com             !!!!Przesłanie wypełnionego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2015r!!!! 

 
Konkurencje:   Kata białe pasy                                 Kihon  białe pasy chłopcy i dziewczęta                        Kata żółte pasy                                                                                 Kata  pomarańczowe pasy i starsze stopnie 
Kata ind. białe pasy  dziewczęta    7 lat i młodsze         7 lat i młodsi 9.1 kyu                              Kata ind. chłopców /dziewcząt 7 lat i młodsi                                          Kata ind. Dziewcząt                                    8 - 9 lat                                              
Kata ind. białe pasy chłopcy          7 lat i młodsi             7 lat i młodsi 9.3kyu                              Kata ind. Dziewcząt                  8 - 9 lat                                                       Kata indywidualne Chłopców                  8 - 9 lat                                           
Kata ind. białe pasy dziewczęta    8-9 lat                        8 lat 9.1 kyu                                            Kata ind. Chłopców                  8 - 9 lat                                                        Kata indywidualne Dziewcząt                 10 – 11 lat                                        
Kata ind. białe pasy  chłopcy         8-9 lat                        8 lat 9.3 kyu                                            Kata ind. Dziewcząt                 10 – 11 lat                                                   Kata indywidualne Chłopców                 10 – 11 lat                                  
Kata ind. białe pasy. dziewczęta   10 – 11 lat                9 lat 9.1 kyu                                            Kata ind. Chłopców                 10 – 11 lat                                                    Kata indywidualne Dziewcząt                12 – 13 lat                                      
Kata ind. białe pasy chłopcy          10-11 lat                   9 lat 9.3 kyu                                            Kata ind. Dziewcząt                12 – 13 lat                                                    Kata indywidualne Chłopców                 12 – 13 lat                                        
Kata ind. białe pasy chłopcy        12- 15 lat                    10 lat 9.1 kyu                                         Kata ind. Chłopców                12 – 13 lat                                                     Kata indywidualne Kadetek                   14 – 15 lat                                        
Kata ind. białe pasy dziewczęta   12-15 lat                   10 lat 9.3 kyu                                                                                                                                                                     Kata indywidualne Kadetów                  14 – 15 lat 
                                                                                                11 lat i starsi 9.1 kyu 
                                                                                               11 lat i starsi 9.3 kyu 
                           Konkurencje kumite:                                                                                                    Kata drużynowe                                                                                          Kumite drużynowe 

Kumite ind. dziewcząt  7 lat i młodsze –open                                                   Kata drużynowe  chłopców i dziewcząt  9 lat i młodsi                               Kumite drużynowe dziewcząt  11 lat i młodsze  
Kumite ind. chłopców 7 lat i młodsi -  open                                                      Kata drużynowe chłopców                     10-11 lat                                          Kumite drużynowe chłopców  11 lat i młodsi                                                                                             

 Kumite drużynowe młodziczek 
 Kumite drużynowe młodzików 
Kumite drużynowe kadetek 
Kumite drużynowe kadetów 
 
Opłaty startowe 
Konkurencje indywidualne  kata i kumite  40 zł  ,  Drużynowe 60 zł 

Kumite ind. Chłopców 14 – 15 lat (- 52kg,-57kg,- 63kg, -70kg,+ 70kg)                                                                                                                                     Konkurencje kihon  30 zł. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Protest : 200 zł wpłata do Sędziego Głównego 
Zawody rozegrane zostaną wg Przepisów WKF ze zmianami podanymi poniżej. 
W kata białych pasów i żółtych  dowolne kata, można powtarzać.  W kategoriach 8-9 lat  oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na 
przemian , kadeci  w każdej rundzie inne kata. Kihon białe pasy – techniki :  stopnie 9.1  oi zuki, age uke.  9.2/9.3  oi zuki , age uke, gedan barai, mae geri.  Organizator zastrzega sobie prawo połączenia 
konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.  KUMITE - wg przepisów WKF  - obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki  koloru czerwonego i niebieskiego , ochraniacze na 
stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór WKF.  Czas walki 2 min dla konkurencji Kadet, konkurencje 12 – 13 lat – 1.5 min, 10 – 11 lat i młodsi – 1 min  W kumite drużynowym czas walki dla wszystkich kategorii 
wiekowych 1 min.  Repesaże i dwa trzecie miejsca  .We wszystkich konkurencjach liczy się dokładna data urodzenia  . 

                Kumite ind. dziewcząt 8-9 lat ( - 30 kg; +30 kg)                                                Kata drużynowe dziewcząt                    10-11 lat            
                Kumite ind. chłopców 8-9 lat ( - 30 kg ; +30 kg)                                               Kata drużynowe dziewcząt                    12-13 lat                                                         
                Kumite ind. Dziewcząt 10 – 11 lat (- 30,-35 kg ; +35 kg)                                Kata drużynowe chłopców                    12-13 lat                                                                                         
                Kumite ind. Chłopców10 – 11 lat (-30kg; -35kg;-40kg, +40kg)                    Kata drużynowe kadetów 
                Kumite ind.Dziewcząt 12-13 lat (- 40kg, -50kg,+50kg)                                 Kata drużynowe kadetek         
                 Kumite ind. Chłopców 12-13 lat (- 35 kg-40kg;- 45kg, -50kg,+50kg)                                                                                                                         
                 Kumite ind. Dziewcząt 14-15 lat (- 47kg, - 54kg,+54kg)                                                                                                                                                                                                                                     

mailto:piotrbushido@gmail.com

