
Regulamin 
IV Otwarty Puchar Pomorza w Rumi

CEL  ZAWODÓW:
Wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  w  poszczególnych  konkurencjach  oraz  
popularyzacja  karate  WKF  jako  sportu   wyczynowego. Promocja miasta Rumi, powiatu wejherowskiego, 
oraz województwa pomorskiego.

ORGANIZATORZY:
Klub Sportowy Karate “SAKURA”

                                              Miasto Rumia,  Starostwo Wejherowskie

TERMIN I  MIEJSCE   ZAWODÓW:
13.04.2013 r. - sobota, HALA – M.O.S. i R. ul. Mickiewicza 49, RUMIA, woj. pomorskie, POLSKA

KONKURENCJE
 Chłopcy Dziewczęta

INDYWIDUALNE

Kata Kata

Chłopcy 7 lat i młodsi Dziewczęta 7 lat i młodsi

Chłopcy 8 lat Dziewczęta 8 lat

Chłopcy 9 lat Dziewczęta 9 lat

Chłopcy 10-11 lat Dziewczęta 10-11 lat

Młodzicy 12-13 lat Młodziczki 12-13 lat

Juniorzy Młodsi 14-15 lat Juniorki Młodsze 14-15 lat

Juniorzy 16-17 lat Juniorki 16-17 lat

Kumite Kumite

Chłopcy 9 lat i młodsi  -30kg, -35kg, +35 kg Dziewczęta 9 lat i młodsze -30kg,+30kg

Chłopcy 10-11 lat -35 kg, - 40 kg, +40 kg Dziewczęta 10-11 lat -34 kg, - 40 kg, +40 kg

Młodzicy 12-13 lat
 -35 kg, -40kg, -45 kg, - 50 kg, 
+50kg, Młodziczki 12-13 lat -40 kg, -50 kg, +50 kg

Juniorzy Młodsi 14-15 lat
 -52 kg, -57 kg, -63 kg, - 70 kg, 
+70 kg Juniorki Młodsze 14-15 lat -47kg, -54 kg, +54 kg

Juniorzy 16-17 lat
 -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, 
+76 kg Juniorki 16-17 lat

-48 kg, -53 kg, -59 kg, 
+59 kg

DRUŻYNOWE

Kata Kata

Chłopcy 10 lat i młodsi Dziewczęta 10 lat i młodsze

Chłopcy 11-13 lat Dziewczęta 11-13 lat

Juniorzy Młodsi i Juniorzy 14-17 lat Juniorki Młodsze i Juniorki 14-17 lat

Kumite (3 zawodników) Kumite (3 zawodników)

Młodzicy 12-13 lat Młodziczki 12-13 lat

Juniorzy 16-17 lat Juniorki 16-17 lat

PRZEPISY
Zawody rozegrane zostaną na 5 tatami zgodnie z obowiązującymi przepisami WKF z następującymi zmianami:
a)      kata indywidualne:



- w kategoriach 7 lat i młodsi, dowolne kata, wykonywane są równolegle.
- w kategoriach 8 lat, 9 lat, 10-11 lat dowolne kata (min. dwa kata wykonywane na przemian, równolegle).
- w kategoriach młodzików minimum 3 kata w każdej rundzie inne na przemienne kata 
- w kategoriach juniorów młodszych i juniorów przepisy WKF.
b) kata drużynowe:
- w kategoriach 10 lat i młodsi kata dowolne, w finale bunkai nie jest wymagane
- w kategoriach 11-13 lat dwa kata na przemienne, w finale bunkai nie jest wymagane
- w kategoriach juniorów młodszych i juniorów w każdej rundzie inne kata
c) kumite indywidualne i drużynowe:
- w kategoriach 9 lat i młodsi czas walki 60sek.
- w kategoriach 10-11 lat i młodzików czas walki 90sek.
- w kategoriach juniorów młodszych i  juniorów czas walki 120sek.
- drużyna kata może być uzupełniona zawodnikiem z młodszej kategorii wiekowej
                                     Sprzęt ochronny zgodny z przepisami PZK /WKF/
 
WARUNKI  UDZIAŁU  
 Zgłoszenie startujących w terminie do 8.04.2013 - e-mailem na adres : andrzejkostun@wp.pl 
Warunki przedstartowe 
-          aktualne badania lekarskie
-          uiszczenie opłaty startowej 
-          legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości
-          dokumenty ubezpieczenia NNW 
-         licencje zawodnicze PZK
PROGRAM ZAWODÓW
-          13.04.2012 (sobota)
-          godz. 8.00-9.45 – weryfikacja dokumentów i ważenie
-          godz. 9.30 – odprawa sędziowska
-           godz. 9.45 – odprawa kierowników ekip
-          godz. 10.00-18.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)
OPŁATY  STARTOWE  
45 zł  - za  konkurencję  indywidualną  
70 zł – za konkurencje drużynową -  w dniu zawodów  u  organizatora
WIEK  ZAWODNIKÓW
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia. 
NAGRODY
Wszyscy medaliści otrzymują medale i dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo otrzymają puchary. 
Dla najlepszego klubu klasyfikacji medalowej Puchar Pomorza Burmistrza Miasta Rumi. Puchary Starosty 
Wejherowskiego dla najlepszej zawodniczki i zawodnika.
 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
-         kwestie  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  w   porozumieniu  z  organizatorem
-         złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskiej – po  wpłaceniu  wadium  w  wys. 200  zł
-         organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione
-         za  ew. szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  ponosi  jego  Klub
-         ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora  
SĘDZIOWIE
 Listę  sędziów   ustali  organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK/WKF.
NOCLEGI     I WYŻYWIENIE   
Kluby rezerwują we własnym zakresie
 Hotelik MOSiR Rumia ul. Mickiewicz 49 tel 58 771 17 36, 58 771 17 37
Hotel Marengo Kniaź ul. Wybickiego 2B tel. 58 671 95 19, 58 671 46 19
Pokoje “Oliwia i Laura” ul. Hetmańska 39 tel. 58 671 40 10
Podczas trwania zawodów czynny będzie bufet.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Andrzej Kostun – tel. 600 28 18 29
Sławomir Piłat – tel. 691 75 02 70     

www.karate-rumia.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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