Mikołajkowy Turniej Karate
o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina
Szczecin 04 grudnia 2011 r.
Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym XIII Turnieju Mikołajkowym
- Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Szczecina organizowanym przez nasz klub.
Cel : Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszych zawodników w ramach wspólnej zabawy sportowej dzieci i
młodzieŜy pod nazwą Mikołajkowy Turniej Karate, oraz popularyzacja karate jako sportu kwalifikowanego.
Termin: 04.12.2011 (niedziela) godzina 1000

Miejsce: Hala sportowa MOSRiR w Szczecinie
ul. Twardowskiego 12b
Warunki Udziału:
A. W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy, którzy nie ukończyli 16 roku Ŝycia (15 lat i młodsi).
B. Posiadają potwierdzony stopień karate - min.9.1 kyu (budopas lub dyplom), aktualne badania lekarskie,
ubezpieczenie NNW.
C. Posiadają dowód toŜsamości (leg. szkolna).
D. Prześlą zgłoszenie do dnia 29.11.2011r. Faksem, listownie, telefonicznie, e-mailem po potwierdzeniu telefonicznym
czytelności na adres :

Klub KARATE SAMURAJ
71-041 SZCZECIN ul. Gen. Okulickiego 144
TEL./FAX. 0-91 484-2134, tel kontaktowy 693 728 449
e-mail: karate@samuraj.szczecin.pl,
E. Losowanie odbędzie się dnia 02.12.2011r. na podstawie przesłanych zgłoszeń,
F. Podczas zgłaszania się ekip w dniu 04.12.2011. nie będzie moŜliwości dodatkowych zgłoszeń. MoŜliwe będą tylko
zmiany poszczególnych zawodników ( z klubu ) w danej konkurencji.

L.p.

Zgłoszenia proszę przesyłać wg. załączonego wzoru. Prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika.
Data
Posiadany Kata
Kumite
Waga
Kata
Nazwisko
Imię
urodzenia
stopień
ind
ind
zawodn. druŜynowe

1.
2.
Opłata Startowa:
Wynosi 35 zł od kaŜdej konkurencji indywidualnej, natomiast 50 zł za konkurencję druŜynową. Wszystkie wpłaty
naleŜy dokonać przed rozpoczęciem turnieju na hali sportowej w godz. 9.00 - 9.45.

Nagrody:
Zwycięzcy w kaŜdej konkurencji otrzymują medale i dyplomy - 2 trzecie miejsca.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy i upominki.

Klub który zdobędzie największą ilość punktów otrzyma
puchar Prezydenta Miasta Szczecina.
Punktacja:
I miejsce - 5 pkt
II miejsce - 3 pkt
III miejsce - 1 pkt
Za drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej kluby otrzymują puchary.
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REGULAMIN
zawody prowadzone według przepisów WKF
KONKURENCJE
Kata
1.

Kata indywidualne dziewcząt do 7 lat

2.

Kata indywidualne chłopców do 7 lat

3.

Kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat

9 kyu

4.

Kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat

+ 8 kyu

5.

Kata indywidualne chłopców 8-9 lat

9 kyu

6.

Kata indywidualne chłopców 8-9 lat

+ 8 kyu

7.

Kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat

9 - 8 kyu

8.

Kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat

+ 7 kyu

9

Kata indywidualne chłopców 10-11 lat

9 - 8 kyu

10.

Kata indywidualne chłopców 10-11 lat

+ 7 kyu

11.

Kata indywidualne młodziczek 12-13 lat

9 - 8 kyu

12.

Kata indywidualne młodziczek 12-13 lat

+ 7 kyu

13.

Kata indywidualne młodzików 12-13 lat

9 - 8 kyu

14

Kata indywidualne młodzików 12-13 lat

+ 7 kyu

15.

Kata indywidualne kadetek 14-15 lat

9 - 7 kyu

16.

Kata indywidualne kadetek 14-15 lat

+ 6 kyu

17.

Kata indywidualne kadetów 14-15 lat

9 - 7 kyu

18.

Kata indywidualne kadetów 14-15 lat

+ 6 kyu

Kumite
19.

Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat

- 43 kg

20.

Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat

+ 43 kg

21.

Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat

- 45 kg

22.

Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat

+ 45 kg

23.

Kumite indywidualne kadetek 14-15 lat

- 52 kg

24.

Kumite indywidualne kadetek 14-15 lat

+ 52 kg

25.

Kumite indywidualne kadetów 14-15 lat

- 57 kg

26.

Kumite indywidualne kadetów 14-15 lat

+ 57 kg

Kata druŜynowe
27.

Kata druŜynowe dziewcząt

do 11 lat

28.

Kata druŜynowe chłopców

do 11 lat

29.

Kata druŜynowe dziewcząt

12 – 15 lat

30.

Kata druŜynowe chłopców

12 – 15 lat

Postanowienia końcowe:
Eliminacje kata ind.: wg. aktualnych przepisów WKF - systemem pucharowym z repasaŜami.
Kategorie do 9 lat Kategorie 10 - 13 lat Kadeci 14 - 15

-

Zawodnicy wykonują dowolne kata.
Zawodnicy wykonują dowolne kata w kaŜdej rundzie, minimum dwa naprzemiennie.
Zawodnicy ze stopniem 9 kyu mogą powtarzać kata.
Zawodnicy do 7.3 kyu wykonują dowolne kata (min. dwa kata wykonywane na przemian) a
Zawodnicy od 6.1 kyu wykonują dowolne kata w kaŜdej rundzie inne.

Lista Kata obowiązujących na zawodach:
-Taikyoku Shodan, Heian I - V, oraz wszystkie kata z listy WKF.
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Kumite indywidualnie:
Wg. aktualnych przepisów WKF dla osób poniŜej 16 lat. - /Niedozwolony jakikolwiek kontakt na poziom jodan,
zarówno dla technik ręcznych jak i noŜnych !!!/.
Obowiązkowe ochraniacze na stopy, golenie i napięstniki (czerwone i niebieskie). W konkurencjach kumie kadetów
zalecane maski i ochraniacze korpusu. Czas walki – kategoria 12-15 lat – 90sek.

Kata druŜynowe:
W kategorii 27 i 28 zawodnicy muszą wykonać dowolne 2 kata, które powtarzają naprzemian w kaŜdej rundzie.
W kategorii 29 i 30 zawodnicy wykonują dowolne 2 kata, które powtarzają naprzemian w kaŜdej rundzie, 3 kata w
finale. (DruŜyny złoŜone tylko z zawodników posiadających 9 i 8 kyu mogą powtarzać kata). W finale zawodnicy
muszą wykonać inne kata niŜ z ostatniej rundy eliminacyjnej.

UWAGA !!!
Startujący mają obowiązek posiadania obi zgodnie z posiadanym stopniem. Zawodnicy w konkurencjach
indywidualnych mogą startować tylko w swojej kategorii wiekowej. DruŜyna moŜe być uzupełniona zawodnikiem z
młodszej kategorii wiekowej. O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
Do dekoracji zawodnicy występują w karategach lub kompletnych dresach klubowych. W przypadku małej ilości
startujących w danej konkurencji organizator wraz z Sędzią Głównym zawodów, moŜe dokonać połączenia kilku
konkurencji. Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora. Organizator w uzgodnieniu z Sędzią
Głównym zawodów moŜe dokonać zmian w regulaminie. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu. Protesty moŜna składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu
wadium w wysokości 200 zł. Informujemy, Ŝe organizator nie ma obowiązku ubezpieczenia uczestników
imprezy. Przypominamy, Ŝe kaŜdy klub zgłaszający ekipę do startu w zawodach, winien

ubezpieczyć zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
04 grudnia 2011 r. (niedziela)
9.00 - 10.00

przyjazd uczestników

9.00 - 9.45

kontrola dokumentów i wpłaty

9.30 - 9.45

odprawa sędziowska

9.45 - 10.00

odprawa kierowników ekip

10.00 ok - 16.30

uroczyste rozpoczęcie zawodów
planowane zakończenie zawodów

Sprawy porządkowe.
Wejście na salę sportową tylko w zmiennym obuwiu sportowym. Na sali podczas zawodów
mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy /kierownicy ekip/ kibice na trybunach. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy zaginione. KaŜdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania
dyscypliny i porządku, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za spowodowane przez niego ewentualne
szkody, na terenie hali sportowej i w jej otoczeniu. Ekspozycja i sprzedaŜ towarów tylko za zgodą
organizatora.

Nocleg.
MłodzieŜowe Schronisko Szkolne ul. Monte Cassino 19a tel 422 4761
Marina Hotele Sp.z o.o. ul. Twardowskiego 12, tel 91 434 57 96, 91 433 75 01 - obok hali sportowej – 40 m.
HOTEL SDS ul. Unisławy 29 tel..091 422 28 56
HOTEL RYCERSKI ul. Potulicka 2a tel 091 814 66 01
Wojskowy Hotel Garnizonowy ul.Narutowicza 17b tel091 44 52413
HOTEL GRYF al.Wojska Polskiego 49 tel 091 480 84 00
/ kluby same dokonują rezerwacji i płatności za nocleg i wyŜywienie/.
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