V INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP
CHAMPION CUP
19.10.2013

REGULAMIN
Organizator:
Klub Karate Champion-Team Łódź
Adres: Ul. Łanowa 12/60, 91-103 Łódź
Telefon: Witold Wojciechowski + 48 509-972 -167
Pod patronatem:
Urząd Miasta Łodzi
Polski Związek Karate
Cel zawodów:
Celem Pucharu jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja
ducha i idei karate. Promocja Miasta Łodzi poprzez Sport.
Termin i miejsce:
Miejsce: Hala Sportowa Centrum Sportu i Rekreacji
Łódź ul. Małachowskiego 5/7

Przyjazd uczestników i rejestracja:
19.10.2013 (sobota) godz. 8.00 – 9.00
Odprawa sędziowska: godz. 900w sali sędziowskiej
Odprawa kierowników ekip: godz. 915
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9.30 (Eliminacje kata i kumite indywidualne)
W czasie Turnieju będzie czynna restauracja.
Warunki udziału:
Posiadanie:
Aktualne badania lekarskie;
Potwierdzenia stopnia (Certyfikat PZK);
Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
Legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego;

Ubezpieczenie zawodników od NNW.
Licencja klubowa PZK
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej
zmianami:
Konkurencje:
Kata indywidualne Dziewcząt 6 – 7 lat
Kata indywidualne Chłopców 6 – 7 lat
Kata indywidualne Dziewcząt 8 – 9 lat
Kata indywidualne Chłopców 8 – 9 lat
Kata indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat
Kata indywidualne Chłopców 10 – 11 lat
Kata indywidualne Młodziczek 12 – 13 lat
Kata indywidualne Młodzików 12 – 13 lat
Kata indywidualne Kadetek 14 – 15 lat
Kata indywidualne Kadetów 14 – 15 lat
Kata indywidualne Kobiet U 2116 – 20 lat
Kata indywidualne Mężczyzn U 21 16 – 20 lat
Kumite indywidualne Dziewcząt 6 - 7 lat (Open)
Kumite indywidualne Chłopców 6 - 7 lat (Open)
Kumite indywidualne Dziewcząt 8 – 9 lat (- 30 kg, + 30 kg)
Kumite indywidualne Chłopców 8 – 9 lat (- 35 kg, - 40kg, + 40 kg)
Kumite indywidualne Dziewcząt 10 -11 lat (- 34 kg, - 40kg, + 40kg)
Kumite indywidualne Chłopców 10 -11 lat (- 34 kg, - 40 kg, + 40 kg)
Kumite indywidualne Młodziczek 12 -13 lat (- 40 kg, - 50kg, + 50 kg)
Kumite indywidualne Młodzików 12 – 13 lat (- 45kg,- 50kg, + 50 kg)
Kumite indywidualne Kadetek 14 – 15 lat (- 47 kg, -54kg, + 54 kg)
Kumite indywidualne Kadetów 14 - 15 lat (- 52 kg, -57 kg,- 63 kg, -70kg, +70 kg)
Kumite indywidualne Juniorek16 – 17 lat (- 48 kg, - 53 kg, - 59 kg, + 59 kg)
Kumite indywidualne Juniorów 16 – 17 lat (- 55 kg, - 61 kg, - 68 kg, - 76 kg, + 76 kg)
Kumite indywidualne Kobiet U 21 18 – 20 lat (- 53 kg, - 60 kg, + 60 kg)
Kumite indywidualne Mężczyzn U 21 18 – 20 lat (- 68 kg, - 78 kg, + 78 kg)
Kumite drużynowe (3 zawodników): 12 – 13 lat, 14 – 15 lat, 16 – 17 lat
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF
z podanymi poniżej zmianami. O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
Kata - W kategoriach 7 i młodsi, 8 -9 lat oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne kata, w każdej rundzie
inne, minimum dwa naprzemiennie, kata zawodnicy wykonują równolegle,12-13 lat w każdej rundzie inne
kata – kata z listy WKF oraz (Heian I-V, Pinian , Geksai), w pozostałych kategoriach przepisy WKF.
Kumite - sprzęt ochronny zgodny z przepisami PZK /WKF/
Organizator nie zabezpiecza pasów.
Kumite czas walki 2 min dla U21/Junior/Kadet, konkurencje 12 – 13 lat ,10 – 11 lat – 1,5 min, 8 - 9 lat oraz
6 – 7 lat 1 min. Repesaże i dwa trzecie miejsca.
Zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych!!!
Za każdą inną zmianę w dniu zawodów będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł!!!
Protesty:

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 200 zł .
Opłaty startowe:
Wysokość opłaty startowej:
-

jedna konkurencja – 45 zł
konkurencja drużynowa – 90 zł

 opłaty wnosimy przed rozpoczęciem turnieju !!!
Opłata startowa będzie przyjmowana podczas rejestracji 19.10.2013 (sobota) do godz. 8:00 – 09:00 w biurze
zawodów.
Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy,
zdobywcy I miejsc puchary.

Serdecznie zapraszam do udziału w turnieju!!!
Klub Karate Champion-Team Łódź

www.champion-team.pl
karate-champion@o2.pl
Witold Wojciechowski
Postanowienia dodatkowe:
1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze
strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism
oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny
i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być
zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów.
8.Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na
salę główną.

Rekomendowane zakwaterowanie:
Hotel Boss - http://www.noclegiboss.com.pl/

