
Regulamin

VIII OTWARTY PUCHAR KARATE GOJU RYU „ ODRA CUP’ 2013 ”

TERMIN I MIEJSCE:
13 (sobota) kwiecień 2013 roku, rozpoczęcie zawodów godz.10:00
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 9.

ORGANIZATOR: 
Karate Goju Ryu Shuseikan Poland. Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie.

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Ścinawy Andrzej Holdenmajer

CEL ZAWODÓW: 
Promocja Miasta i Gminy Ścinawa . Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników poszczególnych 
konkurencji. Propagowanie Karate Goju Ryu oraz WKF wśród dzieci i młodzieży. Integracja środowiska karate.

WARUNKI UDZIAŁU:
Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW, potwierdzenie posiadanego stopnia, 
legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, uiszczenia opłaty startowej. Licencja zawodnicza PZK.
Stopień zaawansowania w kata minimum 9 kyu, w kumite minimum 8 kyu.

      KONKURENCJE:
             KATA:  
 konkurencje  1, 2, 7, 8       -   w każdej rundzie dowolne kata   
 konkurencje  3, 4, 9,  10    -   w każdej rundzie inne kata (min. 2 kata)
 konkurencje  5, 6, 11, 12   -   w każdej rundzie inne kata
    
1. dziewczęta        7  lat i młodsze 7. chłopcy        7  lat i młodsi
2. dziewczęta    8- 9 lat 8. chłopcy    8- 9  lat
3. dziewczęta  10-11 lat 9. chłopcy  10-11 lat
4.  młodziczki  12-13 lat 10. młodzicy  12-13 lat
5.  juniorki mł.  14-15 lat 11. juniorzy mł.  14-15 lat
6.  juniorki  16-17 lat 12. juniorzy  16-17 lat

          FANTOM:

13. dziewczęta       7 lat i młodsze - fantomy   16. chłopcy      7 lat i młodsi - fantomy
14. dziewczęta    8-9 - fantomy 17. chłopcy   8-9 lat - fantomy
15. dziewczęta 10-11 lat - fantomy  18. chłopcy 10-11 lat - fantomy

 19.
   KUMITE:
dziewczęta   8-9 lat  -30 kg

 
  29.  chłopcy        8-9 lat  -30 kg 

 20. dziewczęta   8-9 lat  +30 kg         30.  chłopcy        8-9 lat +30 kg
21. dziewczęta 10-11 lat -33 kg   31. chłopcy 10-11 lat  -34 kg
22. dziewczęta 10-11 lat +33 kg   32. chłopcy 10-11 lat +34 kg
23. młodziczki 12-13 lat  -50 kg   33. młodzik 12-13 lat  -45 kg        
24. młodziczki 12-13 lat +50 kg 34. młodzik 12-13 lat  +45 kg       
25. juniorki mł. 14-15 lat  - 54 kg 35. junior mł. 14-15 lat  -57 kg        
26. juniorki mł. 14-15 lat  +54 kg 36. junior mł. 14-15 lat +57 kg        
27. juniorki 16-17 lat  - 59 kg 37. junior 16-17 lat  -68 kg     
28. juniorki 16-17 lat  +59 kg 38. junior 16-17 lat  +68 kg     
 

W przypadku, gdy do konkurencji zgłosi się mniej niż 4 osoby - będą one łączone !!!
                                  Przy zgłoszeniu prosimy podać aktualną wagę zawodnika !!!

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
Czas walki:
Fantom - 20 sekund, 



Kumite 8-9 lat, 10-11 lat - 60 sekund
12-13 lat - 90 sekund, 
pozostali według przepisów WKF.

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
We wszystkich konkurencjach są dwa trzecie miejsca i repesaże.
Organizator nie zapewnia pasów oraz ochraniaczy
Sprzęt ochronny wg przepisów PZK /WKF/: Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego 
i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF, ochraniacze tułowia. 
W konkurencjach kumite kadetów 14-15 lat maski na twarz.

OPŁATY STARTOWE: 
40 zł od jednej konkurencji. 
Opłaty startowe będą  pobierane w dniu zawodów przez organizatora. 

ZGŁOSZENIE: 
Należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 11.04.2013 r. (czwartek) 
na adres e-mail: trupi@poczta.fm: 
Dodatkowe informacje tel.: 607 341 933

NAGRODY: 
1 miejsce puchar, medal, dyplom, 
2-3 miejsce medal i dyplom. 
Najlepszy(a) zawodnik, zawodniczka, klub. 

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  
-   w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
-   każdy klub jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich zawodników od NNW

SĘDZIOWIE:
 Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK / WKF.

PROGRAM ZAWODÓW:
9:00             -  Przyjazd  ekip, przyjmowanie wpłat   
9:45               -  Odprawa sędziowska i kierowników ekip
10:00-17:00    -  Eliminacje i finały kata, fantom, kumite 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!



LISTA ZGŁOSZENIOWA

KLUB:
ADRES:
ZGŁASZAJĄCY:
TELEFON:                                                  E-MAIL: 

Nr. Nazwisko i Imię Nr. konkurencji Data urodzenia Kumite + waga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


