
III Szczecińska  Spartakiada Karate  

Dzieci i Młodzie ży 

 
  16 czerwca 2012r.  

SZCZECIN 
 

Regulamin zawodów  
 

Zapraszamy  serdecznie  do  udziału  w  III Szczecińskiej Spartakiadzie  Karate dzieci i młodzie ży, 

organizowanej przez nasz klub 

 

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Szczecina. 

 

1. CEL : Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate oraz 

propagowanie  i  upowszechnianie  współzawodnictwa  sportowego  wśród  dzieci  i  młodzieży. 

2. Termin i Miejsce:  16.06.2012 (sobota) godzina 1100,  

Hala sportowa przy  ul. Twardowskiego  12b  w Szczecinie 
 

3. Organizator:  Klub Karate Samuraj  

4. Współorganizatorzy: Zachodniopomorski Zwi ązek Karate, 

 

Warunki Udziału 
 

A.  W Turnieju mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki zawarte w niniejszym regulaminie 

zawodów, 

B.  Posiadają potwierdzony stopień karate, 

C.  Posiadają dowód tożsamości (leg. szkolna), 

D.  Posiadają aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NW 

E.  Dokonają opłaty startowej  – 30,00 zł, bez względu na ilość konkurencji (max. 2) przed rozpoczęciem 

zawodów, 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem, pocztą elektroniczną, potwierdzonego telefonicznie do 

dnia  12.06.2012r.  na adres : 

Klub KARATE SAMURAJ 

71-041 SZCZECIN ul. Gen. Okulickiego  144 

e-mail: karate@samuraj.szczecin.pl 

Informacje  mo żna  uzyska ć  codziennie pod  numerami  telefonów: 693 728-449 lub 509 434 - 464   

 

Ewentualne zmiany (korekta zgłoszeń) będą możliwe w dniu zawodów. 
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Sposób przeprowadzenia zawodów: 

OPIS ZAWODÓW 
GRUPY WIEKOWE 

 

GRUPY WIEK 

Dzieci 5-6-7 lat 

Żacy 1 8 lat 

Żacy 1 9 lat 

Żacy 2 10 lat 

Żacy 2 11 lat 

Młodzicy 12-13 lat 
 

Tor przeszkód na czas: 

2 sędziowie - Towarzyszą zawodnikom w trakcie próby dając znak jej rozpoczęcia, mierząc czas i nakładając 

ewentualne kary. 1 sędzia przy stole dla jednego czworoboku: Czas przekazany mu przez sędziów  wpisuje w 

odpowiedniej kolumnie w protokole z zawodów i w Karcie zawodów. 

Numery  konkurencji  
 

L.p. Tor przeszkód: L.p. Tor przeszkód: 

Dziewcz ęta Chłopcy  

1. 5-6-7 lat 7. 5-6-7 lat 

2. 8 lat 8. 8 lat 

3. 9 lat 9. 9 lat 

4. 10 lat 10. 10 lat 

5. 11 lat 11. 11 lat 

6. 12-13 lat 12. 12-13 lat 

 

Kata indywidualne: 

Kata dowolne. Zawodnicy s ą oceniani systemem punktowym. W przypadku powy żej 8 zawodników 

zostan ą rozegrane 2 rundy,  (dzieci posiadające stopień 9 kyu mogą powtórzyć kata) dzieci posiadające 

stopień powyżej 8,1 kyu w każdej rundzie inne kata. 

L.p. Kata L.p. Kata 

Dziewcz ęta Chłopcy 

13. 5-6-7 lat 18. 5-6-7 lat 

14. 8 lat 19. 8 lat 

15. 9 lat 20. 8 lat 

16. 10-11 lat 21. 10-11 lat 

17. 12-13 lat 22. 12-13 lat 
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Nagrody :   

Zwyci ęzcy w ka żdej konkurencji otrzymuj ą puchar, medal i dyplom. 

Medale i dyplomy za m-ca od 2 do 6. Wszyscy uczestn icy turnieju otrzymaj ą dyplom z 

podanym miejscem zaj ętym w konkurencji i słodki upominek. 

Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki. Puc har dla najlepszego klubu. 

Harmonogram  Zawodów 
 

16 czerwca 2012 r.  (sobota)  

          9.30 - 10.30     przyjazd  uczestników,  

          10.00 - 10.30  kontrola dokumentów, wpłaty i ewentualna korekta zgłoszeń, 

          10.10 - 10.30 odprawa sędziowska,  

          10.30 - 10.50  odprawa kierowników ekip,  

          11.00 -       rozpoczęcie zawodów,  

           ok - 16.00 planowane  zakończenie  zawodów.  

Sprawy  porz ądkowe.  

1. Wejście  na  salę  sportową  tylko  w  zmiennym  obuwiu  sportowym.     
2. Każdy  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. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 
4. W sprawach nie ujętym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora. 
6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora 

w trakcie zawodów. 
7. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy /kierownicy ekip/. Kibice na trybunach bez 

prawa i możliwości wejścia na salę główną. 
 

Informujemy,  że  organizator  nie  ma  obowi ązku  ubezpieczenia  uczestników  imprezy.  
Przypominamy,  że  każdy  klub lub szkoła  zgłaszaj ący  ekip ę  do  startu  w  zawodach,  winien  
ubezpieczy ć  zawodników  od  nast ępstw  nieszcz ęśliwych  wypadków. 
 

Zgłoszenia  proszę przesyłać wg. załączonego  wzoru 
 

L.p. Nazwisko Imię 
Data  

urodzenia 
Posiadany  

stopień 
Tor sprawno- 
ściowy 

Kata ind 

1.     Nr konkurencji Nr konkurencji 
2.       

 
W załączeniu  schemat toru przeszkód  (z opisem) 

Tor 1  - wykonuj ą dzieci 9 lat i młodsi , Tor 2  - wykonuj ą dzieci 10 – 13 lat. 


