
              12 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KARATE  
                      „ CENTRAL EUROPE OPEN” 
                                        24 MARZEC 2013  BYDGOSZCZ 
Organizator
Stowarzyszenie  Sportowe Bushi-do Bydgoszcz    
Polski Związek Karate
Urząd Miasta Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski w Toruniu

Nagrody
Puchary, medale, dyplomy
Puchar  dla  najlepszego  klubu
Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki
Nagrody rzeczowe

Termin i miejsce zawodów
24.03.2013 – rozpoczęcie  9.30
Hala sportowa Zespołu Szkół nr 28 ul. Kromera 11
Bydgoszcz

Termin zgłoszeń 
20.03.2013
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushi-do
1a Inwalidów street, 85-727 Bydgoszcz
Fax:( +48 52) 3494540
e-mail: piotrbushido@gmail.com ; 
bushi-do@wp.pl

Opłaty startowe
40 zł – konkurencja indywidualna
80 zł – konkurencja drużynowa
Opłaty za konkurencje w dniu zawodów

Konkurencje

Niedziela  24.03.2013   - 9.30 – 10.30 – 5 tatami
Kata drużynowe :
Chłopców : 9 lat i młodsi, 10-11 lat, 12-13 lat, 
kadetów i juniorów.
 Dziewcząt : 9 lat i młodsz, 10-11 ylat, 12-13 lat, 
kadetek i juniorek.

Kata indywidualne : 10.30 – 12.30 – 5 tatami

Chłopców : 8 lat i młodsi, 9 lat,10 lat, 11 lat, 12 lat, 
13 lat, kadetów, juniorów
Dziewcząt :8 lat I młodsze, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 
lat, 13 lat, kadetek , juniorek.

Kumite indywidualne : 12.30 – 18.30 – 5 tatami

Chłopców  8-9 lat: -30, +30  kg
Dziewcząt  8-9 lat: -30, +30   kg
Chłopców  10-11  lat:-30,-35,-40, +40 kg
Dziewcząt  10-11 lat: -30, -40,+40kg
Chłopców  12-13 lat:  -40 ,-45 kg, -50kg, -55kg, 
+55kg
Dziewcząt : 12-13 lat:- 40, -45, -52, +52kg

Kadetów   -52 kg,-57 kg,-63 kg, -70 kg, +70 kg
Kadetek :  -47 kg, -54 kg, +54 kg
Juniorów :-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg
Juniorek : -48kg, -53kg, -59kg, +59 kg

Regulamin zawodów
Zawody zostaną rozegrane wg. Przepisów WKF z 
następującymi  zmianami:
Kata indywidualne
11 lat i młodsi – dwa kata
12-13 lat – min. dwa kata w eliminacjach trzecie w 
finale
Kadeci , juniorzy  – w każdej rundzie inne kata

Kumite indywidualne – czas walki:
Poniżej 12 lat  – 60 sekund
 12-13 lat – 90 sekund 
Powyżej 13 lat – 120 sekund

Kata drużynowe:
11 lat i młodsi dwa kata na przemian
Młodzicy, Kadeci i Juniorzy w każdej rundzie inne 
kata

Ochraniacze w kumite:
Wszystkie ochraniacze wg. przepisów  WKF. 
Organizator nie zabezpiecza pasów startowych 

Rejestracja  ważenie i sprawdzanie 
dokumentów.
 
Hala sportowa ul. Kromera 11  Bydgoszcz
24.03.2013 od godz. 8.00  do godz. 9.00  
Decyduje dzienna data urodzenia 
Wymagane dokumenty :.

- Dokument tożsamości
- Aktualne badania lekarskie 
- Ubezpieczenie zawodników
- licencja zawodnicza PZK

W przypadku mniejszej ilości zawodników 
organizator zastrzega możliwość połączenia 
konkurencji za powiadomieniem kierowników 
drużyn. 
Wniesienie protestu po wpłaceniu wadium w 
wysokości 300 zł do organizatora.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Kierownik ekipy odpowiedzialny jest za porządek 
oraz zachowanie swojej drużyny podczas turnieju i 
odpowiada finansowo za straty spowodowane przez 
swoich podopiecznych.

Na Hali będzie otwarty bufet dla zawodników  i 
osób towarzyszących.
Będzie możliwość zakupienia sprzętu  sportowego.

mailto:bushi-do@wp.pl
mailto:piotrbushido@gmail.com

