
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików Karate WKF

strefa D
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w 
poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako sportu 
wyczynowego.

Organizator:
- LKS Zarzewie Prudnik
- Polski Związek Karate
- OOZKarate  

Termin i miejsce zawodów:
- 04 maja 2013r.
- Hala Sportowa OSiR-u  Prudnik  ul.  Łucznicza   1

Warunki udziału:
- zgłoszenie startujących w terminie  do 30 kwietnia 2013 listownie lub e-mailem na 
adres Komisji:
Polski Związek Karate, 71-047 Szczecin, ul. Ku Słońcu 22b, pokój 114,
a także obowiązkowo kopii na adres: zarzewie@poczta.onet.pl /Jan Siekaniec  694-
443-002/
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy z Klubów PZK strefy D, w 
skład której wchodzą województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, 
podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie – spełniający warunki:

- opłacona klubowa licencja członkowska 2013,
- licencja zawodnicza,
- aktualne badania lekarskie,
- legitymacja szkolna,
- dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników
- posiadanie stopnia wyszkolenia – min. 9.1 kyu kata, a także 8.1 kyu kumite.

Brak korekty zgłoszenia na 3 dni przed zawodami traktowane będzie jako 
ostateczne zobowiązanie do startu zgłoszonych zawodników.
Losowanie:
Losowanie komisyjne odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 3 maja 2013r.

Wiek zawodników:
Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie zawodniczki i zawodnicy w wieku 12-13 
lat. 
O starcie decyduje dzienna data urodzenia!!! Startują zawodniczki i zawodnicy 
urodzeni nie wcześniej  niż 03.05.1999 r. i nie później niż 03.05.2001 r.



Konkurencje:
1. Kata indywidualne młodzików 9.1 - 7.3 kyu
2. Kata indywidualne młodzików 6.1 kyu i wyższe
3. Kata indywidualne młodziczek 9.1 - 7.3 kyu
4. Kata indywidualne młodziczek 6.1 kyu i wyższe
5. Kumite indywidualne młodzików: -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, +50kg.
6. Kumite indywidualne młodziczek: -40kg, -50kg, +50kg

Przepisy:
Aktualne przepisy PZK/ WKF. Dwa trzecie miejsca, system chorągiewkowy z 
repasażami.

Kumite
- ochraniacze na zęby,
- napięstniki, pasy oraz protektory goleń-stopa koloru czerwonego i niebieskiego,  
  ochraniacze na tułów – homologacje PZK, EKF/WKF,
- zabroniony jest jakikolwiek kontakt na poziom jodan technik ręcznych,
- dozwolony kontakt na dotknięcie kimona – poziom chudan,
- punktowany dystans do 10cm.
- czas walki 90sek.

Kata:
- stopnie 9.1 - 7.3 kyu – (min. 2 kata naprzemiennie)
- stopnie 6.1 kyu i wyższe – (w każdej rundzie inne)

Postanowienia:
- za zdobycie miejsca na podium przyznawane będą medale oraz dyplomy,
- za zajęcie 1 miejsca wręczane będą dodatkowo pamiątkowe puchary,
- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem,
- złożenie protestu związane jest z obowiązkowym wpłaceniem wadium 200 zł,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność 
ponosi jego Klub

Komisja Sędziowska:
Listę sędziów ustali Przewodniczący Podkomisji Sędziowskiej WKF PZK, Pan 
Remigiusz Powroźnik.  Adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Noclegi i wyżywienie:
- we własnym zakresie

Program zawodów:
8:00 – 8:40 weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników
8:30 odprawa sędziowska,
8:45 odprawa kierowników ekip,
9:00 otwarcie Mistrzostw – eliminacje i finały,
12:00 planowane zakończenie MMM.


