


30DATA:    21.11.2015  /sobota/ godz. 9
MIEJSCE:    Hala Sportowa Zespo³u Szkó³ Integracyjnych  w Legnicy ul. Wierzyñskiego 1

Juniorzy m³odsi: 14-15 lat  
- Kata indywid. dziewcz¹t, ch³opców;
- Kumite dziewcz¹t 
- Kumite ch³opców 
- Konkurencja dru¿ynowa 2+2

 -47, -54, +54 kg 
-52, -57, -63, -70,+70 kg

INFORMACJE : 
KKS "TORA"    59-220 Legnica ul. Mickiewicza 21   tel/fax.   (076)  722 13 57     tel. kom. 509  719  466

Juniorzy: 16-17 lat 
- Kata indywid. dziewcz¹t, ch³opców; 
- Kumite dziewcz¹t 
- Kumite ch³opców 

- Konkurencja dru¿ynowa 2+2

-48, -53, -59, +59 kg, 
-55, -61, -68, -76, 

  +76 kg,open

Seniorzy +18 lat
- Kata indywid. kobiet i mê¿czyzn;
- Kumite kobiet        
- Kumite mê¿czyzn 
- Konkurencja dru¿ynowa 2+2

-50,-55, -61,-68,+68 kg 
-60, -67, -75, -84, +84 kg, open

M³odzicy  12-13 lat 
- Kata indywid. dziewcz¹t i ch³opców;
- Kumite dziewcz¹t , 
- Kumite ch³opców -35 ,
- Konkurencja dru¿ynowa 2+2

-40, -50, +50 kg
-40, -45, -50, +50 kg

KONKURENCJE: 

Do sprawdzenia w ka¿dej chwili: wiek na podstawie dokumentu, badania lekarskie, waga zawodnika, stopieñ w karate
ponadto zawodnicy polscy oraz kluby koniecznoœæ posiadania licencji PZK

Punktacja: 
- Kata, zwyciêstwo - 8 pkt.,  przegrana - 2 pkt.; walkower zwyciêstwo - 8 pkt.,  przegrana - 0 pkt.
- kumite max.  iloœæ punktów zdobytych przez zawodników

NAGRODY:
- w konkurencjach indywidualnych: medale puchary i dyplomy.
- w konkurencjach dru¿ynowych: miecze samurajskie:
  KATANA, WAKIZASHI, TANTO, trofea, puchary, medale, dyplomy.
- we wszystkich konkurencjach s¹ dwa trzecie miejsca
 

KUMITE:     wg. WKF.      Obowi¹zkowe ochraniacze wg standartów WKF ;  walki repasa¿owe  
                    czas walki:  m³odzicy  1,5 min;  juniorzy m³,  juniorzy, seniorki  -2 min, seniorzy - 3 min.,
                    Czas walki dla Masters - 2 min; czas walki dla orlików 1,20
Kumite bez przyznawania punktów, wg kryterów WKF, decyzja sêdziów o wygranej ( hantei):

 

a) postawa, duch walki i si³a prezentowana przez zawodników,
b) dominacja taktyki i prezentowanych technik,
c) który z zawodników zainicjowa³ wiêcej akcji.

KATA:         wg. WKF:     Orliki, ¿acy -min, dwa kata 
                    M³odzicy, juniorzy m³odsi, juniorzy,  seniorzy, Masters - kata dowolne ; 
                    Walki repasa¿owe; KATA  nie mog¹ siê powtarzaæ!!!.

OP£ATA STARTOWA:
- konkurencje indywidualne    - 50 z³
- konkurencje dru¿ynowe       -100 z³

Zg³oszenia do dnia 19.11.2015r (  Œroda)- on line SPORT DATA.org

Firmy: SOCHIN, DANSPORT - Wroc³aw ; Akcesoria do sztuk walki itp.

-Kata indywidualne kobiet +35 lat;
-Kata indywidualne mê¿czyzn „A”     35 - 44 lat;   
-Kata indywidualne mê¿czyzn  „B”    45 - 49 lata;   
-Kata indywidualne mê¿czyzn  „C”    50 - 54 lat;
-Kata indywidualne mê¿czyzn  „D”    + 55 lat;
-Kumite indywidualne mê¿czyzn „A”     35 - 44 lat;   
-Kumite indywidualne mê¿czyzn  „B”    45 - 49 lata;   
-Kumite indywidualne mê¿czyzn  „C”    50 - 54 lat;
-Kumite indywidualne mê¿czyzn  „D”    + 55 lat; ZAKWATEROWANIE:        

WARUNKI UDZIA£U:                            Stopieñ zaawansowania:    kyu i DAN           

O wygranej decyduj¹ kolejno :  zwyciêstwa, nastêpnie ma³e punkty yuko.  
                    W przypadku remisu nastêpuje losowanie w jakiej konkurencji jest dogrywka.

KONKURENCJE DRU¯YNOWE:.

Sk³ad: -  4 zawodników   /- 2 dziewczêta (kata + kumite) + 2 ch³opców (kata + kumite)/
               - dopuszczalny jest start 3 osobowej dru¿yny z utrat¹ jednego zwyciêstwa

M A S T E R S 

Orliki  8-9 lat    
- Kata indywid. dziewcz¹t i ch³opców;
- Kumite indywid. dziewcz¹t bez punktów
- Kumite indywid. ch³opców bez punktów
- Kata dru¿ynowe dziewcz¹t
- Kata dru¿ynowe ch³opców  

- QUBUS Hotel  ul. Skarbowa                             tel.+ 48  76  866 - 21 - 00
- VILLA   Hotel   ul. Br. G³adysza    12                 tel.+ 48  76  850 - 22 - 23
- Schronisko M³odzie¿owe ul. Jordana                tel.+ 48  76  862 - 54 - 12
- KAMIENICZKA Hotel ul. M³ynarska 15             tel.+ 48  76  723 - 73 - 92
- ARKADIA Hotel ul. Gliwicka 6                           tel.+ 48  76  850 - 78 - 00

- SÊKOWSKI Hotel ul. Gliwicka 15                   tel.+ 48  76  
(1 osoba-136 z³; 2 osoby - 160 z³; 3 osoby-190 z³; 4 osoby - do uzgodnienia; 
  20 osób - cena 65 z³ . W cenê wliczone œniadanie i parking.) biuro@hotelsekowski.pl

721- 31- 60

¯acy  10-11 lat    
- Kata indywid. dziewcz¹t i ch³opców;
- Kumite dziewcz¹t , 
- Kumite ch³opców -34 kg,
- Konkurencja dru¿ynowa 2+2

-34, -40, +40 kg
-40, -45, +45 kg

XVI CUPRUM CUP – INTERNATIONAL KARATE WKF

-  POLISH OPEN '2015

mailto:roda)-toralegnica@onet.eu;
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