KYOKUSHIN CUP
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Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach – 22 września 2018 r.
www.kyokushincup.pl
I.

ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
Klub Sportów Walki KYOKUSHIN wraz z Klubem Sportów Walki BUSHI – Dojo Paweł Juszczyk

II.

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Starosta Powiatu Wołomińskiego
Burmistrz Miasta Ząbki

III.

TERMIN i MIEJSCE
Zawody odbędą się 22 września (sobota) 2018 r.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, ul. Batorego 37 (budynek dawnego Gimnazjum nr 2)

IV.

UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć kluby karate kyokushin niezależnie od przynależności do organizacji.
Dla zaproszonych klubów zostanie rozegrana konkurencja kumite full contact
w kategorii OPEN dla kobiet / seniorek, a dla mężczyzn seniorów do 80kg i pow. 80kg.
We wszystkich kategoriach full contact zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody finansowe w postaci
jednorazowego stypendium: I miejsce: 600 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 150 zł.
Dodatkowo zostanie przeprowadzona konkurencja semi contact dla chłopców i dziewcząt urodzonych w
2001-2006: juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy. Konkurencja semi contact zostanie rozegrana z podziałem
na kategorie wagowe wg tabeli podanej niżej. We wszystkich kategoriach laureaci turnieju otrzymają
puchary i nagrody rzeczowe. Organizator nie wprowadza limitu zawodników dla Klubów.
Turniej dla seniorów zostanie rozegrany podczas Gali Sportów Walki od godz. 17.00
z pokazami oraz walkami turniejowymi na podeście z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem.
Planowana jest relacja telewizyjna z turnieju.
Turniej semi contact dla juniorów, juniorów młodszych i młodzików zostanie rozegrany od godz. 13.00.
Walki finałowe: junior młodszy i młodzik z roczników 2003-2006 zostaną przeprowadzone do godz. 17.00
Dekoracje w tych kategoriach odbędą się podczas gali głównej po oficjalnym otwarciu.
Walki finałowe i dekoracje juniorów z roczników 2001-2002 odbędą się podczas gali głównej między
kolejnymi rundami walk seniorów.

V.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Zawodników należy zgłaszać pocztą elektroniczną do dnia 15 września (sobota) 2018 r.
w formie pliku Excel na adres sieradzki.marcin@wp.pl
Organizator będzie bezwzględnie przestrzegał terminu zgłoszeń zawodników do turnieju. Zawodnicy
zgłoszeni po terminie nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
Prosimy podać dokładna wagę zawodnika
-

Dla juniorów i młodzików weryfikacja – 22 września 2018 r. – w godz. 12.00-13.00
Początek turnieju dla juniorów, juniorów młodszych i młodzików punktualnie o godz. 13.00

-

Dla seniorów weryfikacja w godz. 15.30-16.30 - prosimy o PUNKTUALNOŚĆ
Oficjalne otwarcie i początek turnieju dla seniorów punktualnie o godz. 17.00
Planowane zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 19.00
Sayonara i poczęstunek dla sędziów i zawodników kumite full contact o godz. 19.30
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VI.

KONKURENCJE i KATEGORIE WAGOWE
Dla Mężczyzn - kumite full contact do 80kg i pow. 80kg
Dla Kobiet - kumite full contact OPEN
seniorzy: 2000 i starsi (ukończone 18 lat w dniu turnieju)

Do udziału wymagany:
1. dokument ze zdjęciem
2. oświadczenie i pisemna zgoda uczestnika na udział w kumite full contact
3. aktualne badania lekarza sportowego
4. komplet ochraniaczy osobistych: mężczyźni: na kroczę, kobiety: na klatkę piersiową
Dla dziewcząt i chłopców - kumite semi contact (w każdej kategorii wiekowej)
juniorzy: 2001-2002 (oraz rocznik 2000, nie ukończone 18 lat w dniu turnieju)
juniorzy młodsi: 2003-2004
młodzicy: 2005-2006

Do udziału wymagany:
1. dokument ze zdjęciem
2. pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w turnieju i kumite semi contact
3. aktualne badania lekarza sportowego
4. komplet ochraniaczy osobistych: piąstkówki, miękkie ochraniacze goleń stopa,
chłopcy: ochraniacz na kroczę, dziewczęta: ochraniacz na klatkę piersiową
W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z rozegrania danej
konkurencji lub połączenia kategorii wagowych. Minimalna liczba uczestników w jednej kategorii to 8 zawodników.

KATEGORIE WAGOWE KUMITE SEMI CONTACT

wiek / waga w kg / płeć

Dziewczęta

Chłopcy

Juniorzy

-55, +55

-55, -65, -75, +75

-50, +50

-50, -60, +60

-45, +45

-40, -50, +50

rok ur. 2001 – 2002

Juniorzy młodsi
rok ur. 2003 – 2004

Młodzicy
rok ur. 2005 – 2006
(walka w hogo)
VII.

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
FULL CONTACT
Rywalizacja zgodnie z przepisami full contact WKB dla seniorów. (wszystkie techniki sportowe dozwolone)
Obowiązkowe ochraniacze osobiste dla każdego z zawodników. Nie wymagane ochraniacze goleń stopa.
Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas walk prowadzonych w systemie pucharowym.
Zostaną przeprowadzone walki o III miejsce. W strefie medalowej w przypadku odniesienia kontuzji przez
jednego z zawodników i braku możliwości uczestnictwa w dalszej rundzie turnieju do kolejnej walki o
nagrody przystępuje zawodnik, który przegrał z zawodnikiem nie zdolnym do dalszych walk.
Czas trwania walki dla seniorów na każdym etapie turnieju:

Seniorzy - 3min.+2min.dogrywki, różnica wagi 5kg, tameshi -wari, 2min.dogrywki, decyzja sędziów
SEMI CONTACT
Rywalizacja w każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona zgodnie z przepisami WKB. Dozwolone
wszystkie techniki w sportowej rywalizacji kyokushin: nożne i ręczne na strefę jodan, chudan, gedan.
Juniorzy i juniorzy młodsi bez ochraniacza tułowia. Młodzicy walczą w ochraniaczu tułowia (hogo).
Wszystkie ochraniacze osobiste są obowiązkowe.
Organizator zapewnia kaski i pancerz hogo. Nie będzie dyskwalifikacji za kopnięcia na strefę jodan.
Czas trwania walki na każdym etapie turnieju:
Juniorzy, Juniorzy młodsi, Młodzicy - 2min.+2min.dogrywki, różnica wagi 3kg, 2min.dogrywki, decyzja sędziów
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VIII. OPŁATA STARTOWA
Seniorzy - uczestnicy turnieju full contact nie wnoszą opłaty startowej.
Każdy z zawodników i sędziów zostanie zaproszony na Sayonarę i poczęstunek po zakończeniu turnieju.
Dla juniorów, młodzików i kadetów organizator ustala opłatę startową w wysokości 40 zł.
Dla osób chętnych do przyjazdu przed turniejem do Ząbek w piątek na dzień przed turniejem proponujemy
nocleg w DOJO MOSiR ZĄBKI. Zainteresowanych proszę o kontakt.
IX.

NAGRODY
Seniorzy i seniorki startujący w kumite full contact za miejsca na podium otrzymują puchary oraz
nagrody finansowe w postaci jednorazowych stypendiów w wysokości:
I miejsce: 600 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 150 zł.
Odbędą się walki o III miejsce.
Laureaci walk semi contact juniorów i młodzików otrzymują puchar i nagrody rzeczowe.
Nie będzie walk o III miejsce.

X.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
Turniej zostanie rozgrywany systemem pucharowym.
•

Czas trwania walki na każdym etapie turnieju w konkurencji full contact dla kobiet i mężczyzn:

3min. + 2min. dogrywki, różnica wagi 5 kg,
tameshi-wari - zwycięża zawodnik, który bezpośrednio po remisowej walce i nie rozstrzygnięciu pojedynku poprzez
różnicę wagi złamie większą ilość desek w danej rundzie, kolejność technik: I runda - shuto, II runda - hiji
w przypadku remisu w teście łamania następuje ostateczne 2min. dogrywki z ostateczną decyzją sędziów

•

Czas trwania walki na każdym etapie turnieju dla konkurencji semi contact:

2min.+2min. dogrywki, różnica wagi 3kg, 2min.dogrywki, decyzja sędziów

XI.

PROGRAM ZAWODÓW

22 września (sobota) 2018 roku

XII.

-

12.00 - 13.00 - weryfikacja zawodników SEMI CONTACT - prosimy o PUNKTUALNOŚĆ.
12.30 - 13.00 - narada sędziów
od godz. 13.00 - początek walk semi contact,

-

16.00 - obiad na hali dla wszystkich zawodników i sędziów
15.30 - 16.30 - weryfikacja zawodników FULL CONTACT

-

17.00 - oficjalne otwarcie i początek Gali KYOKUSHIN CUP
17.15 - początek turnieju full contact seniorów kobiet i mężczyzn

-

17.30 - dekoracje dla juniorów młodszych i młodzików z roczników 2003-2006

-

18.00 - kolejne rundy walk seniorów, finały i dekoracje juniorów z roczników 2001-2002
19.00 - planowane zakończenie i wręczenie nagród
19.30 - Sayonara i poczęstunek dla zawodników full contact oraz sędziów
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UBEZPIECZENIE
Zgodnie z nową ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie
swoich reprezentantów. Organizator zapewnia karetkę i opiekę medyczną w dniu turnieju.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE
Marcin Sieradzki tel.505 598 876 sieradzki.marcin@wp.pl
XIV.

www.kyokushincup.pl www.kswkyokushin.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości konkurencji i sposobu rozgrywania turnieju po
weryfikacji w dniu zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiadają ich trenerzy i opiekunowie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i komisji sędziowskiej.
Prosimy o wydelegowanie sędziów, którzy pomogą w przeprowadzeniu turnieju.
Organizatorzy KYOKUSHIN CUP 6
życzą wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i miłych wrażeń z pobytu w Ząbkach.

www.kyokushincup.pl
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