
OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
W KARATE WKF PLESZEW 08.06.2013

ORGANIZATOR : UMiG w Pleszewie, Pleszewski Klub Karate – Polski Związek Karate
CEL : Propagowanie karate wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszych zawodników i 
zawodniczek
MIEJSCE : Hala Sportowa Zespołu szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie ul. szkolna 5
TERMIN : O8.06.2013 - rozpoczęcie 11.00
ZGŁOSZENIA : jsos@poczta.fm do 06.06.2012
REJESTRACJA : 08.06.2013 od godz. 09.00 do 10.30 na hali sportowej

REGULAMIN
Zawody zostaną rozegrane według przepisów WKF z następującymi zmianami:
Kata dla początkujących dowolne , można powtarzać
Kata dla dziewcząt i chłopców 11 lat i młodsi dwa kata robione na przemian
Kata młodziczek i młodzików dwa kata w eliminacjach trzecie w finale
Kata kadetek i kadetów w każdej rundzie inne kata.
Kumite – 8-11 lat – 60 s., 12-13 lat 90 s., 14 lat i starsi – 120 s.
W kumite obowiązkowe ochraniacze na ręce, stopy i goleń (czerwone i niebieskie ) oraz pasy 
startowe czerwone i niebieskie i ochraniacze na zęby, ochraniacze tułowia, kobiety ochraniacze 
biustu, dla kategorii junior młodszy /14-15 lat/ - obowiązkowe  kaski na twarz. Organizator 
zastrzega możliwość łączenia konkurencji lub skreślenia konkurencji z listy w przypadku małej 
ilości zawodników w porozumieniu z zainteresowanymi kierownikami ekip.
 

WYMAGANIA
W zawodach mogą brać udział wszystkie kluby sportowe spełniające wymagania ustawy o 
kulturze fizycznej:
Ważną licencje klubową PZK
Ważne ubezpieczenie zawodników
Ważne badania lekarskie
Ważne licencje zawodnicze.

OPŁATY
 
Konkurencje indywidualne 35 zł każda
Konkurencje drużynowe 45 zł

NAGRODY
Medale, Puchary i Dyplomy w konkurencjach indywidualnych i drużynowych

SĘDZIOWIE
Zostaną powołani w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej WKF Polskiego 
Związku Karate.

INFORMACJE DODATKOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione. Za zniszczenia i 
uszkodzenia odpowiada kierownik ekipy która się ich dopuściła. Protest należy wnieść na ręce 
sędziego głównego po wpłaceniu wadium w kwocie 200 zł do organizatora zawodów.
 

mailto:jsos@poczta.fm


KONKURENCJE

 
TRENUJĄCY OD WRZEŚNIA 2012 roku ( BIAŁE PASY )

KATA (z podziałem na płeć)
Dzieci 9 lat i młodsze(konkurencje: chłopcy - 1, dziewczynki - 2)
Żacy10-11 lat(konkurencje: żacy - 3, żaczki - 4)

 

KATA INDYWIDUALNE
 
KATA( z podziałem na płeć)
Dzieci 9 lat i młodsze      (konkurencje: chłopcy - 5, dziewczynki - 6)
Żacy10-11 lat                   (konkurencje: żacy - 7, żaczki - 8)
Młodzicy12-13 lat           (konkurencje: młodzicy - 9, młodziczki -10)
Juniorzy młodsi14-15 lat (juniorzy mł.: - 11, juniorki mł. - 12)
 

KATA DRUŻYNOWE
 
13. Kata drużynowe chłopców 11 lat i młodsi     14. Kata drużynowe dziewcząt 11 lat młodsze
15. Kata drużynowe młodzików i juniorów mł.   16. Kata drużynowe młodziczek i juniorek mł.

KUMITE INDYWIDUALNE
 
17. Kumite ind chłopców 9 lat i młodsi                    18. Kumite ind. dziewcząt 9 lat i młodsze
               -30kg, +30kg                                                               -30kg, + 30kg
19. Kumite ind chłopców 10-11 lat                           20. Kumite ind dziewcząt 10 -11 lat
               -35kg, -40kg,+40kg                                                      -35kg,+35kg
21. Kumite ind młodzików                                        22. Kumite ind młodziczek
              -45kg, - 50kg, +50kg                                                      -45kg, + 45kg
23. Kumite ind juniorów młodszych                         24. Kumite ind juniorek młodszych
              -57kg, - 63kg, +63kg                                                       -54 kg, +54kg.

 



 

                                                    KARTA ZGŁOSZENIOWA
 
 
KLUB ..............................................................................
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ADRES ............................................................................
KIEROWNIK EKIPY .....................................................
 
 
 
 
LP Nazwisko i imię Data urodzenia Nr konkurencji 
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