Uczniowski Klub Sportowy

Kokoro
zaprasza na :

Wolski Turniej Karate
Zawody rozegrane zostaną w konkurencji kata

ukskokoro.pl

Organizator: UKS Kokoro
Termin i miejsce zawodów: 28 marca 2015r. Sala Sportowa Gimnazjum im. J. Piłsudskiego
w Warszawie ul. Grenady 16 (Wola)

Zgłoszenia: do dnia 20 marca zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową na adres:
slawomir.chominski@gmail.com
Dodatkowych informacji w kwestii zgłoszeń startowych udziela Sławomir Chomiński
nr tel.:502 273 744

Udział w zawodach jest płatny i wynosi 30 zł od zawodnika.
( płatne przy weryfikacji na miejscu zawodów).
Zgłoszenie zawodników po 20 marca związane jest z opłatą startową 50 zł,
bez gwarancji przyjęcia zgłoszenia
Nagrody: medale, dyplom dla każdego uczestnika za udział w zawodach ,puchary dla
najlepszych
Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział zawodnicy obojga płci podzieleni na kategorie
wiekowe i poziom zaawansowania.
Grupa A: zawodnicy bez stopnia, 10 i 9 kyu - Taikyoku I
Grupa B: 8 i 7 kyu - Taikyoku III
Grupa C: 6 i 5 kyu - Pinan I
Grupa D: 4 kyu i wyższe stopnie- Tsuki no
Zawody rozegrane zostaną rocznikami. Zawodnicy wykonują jedno kata zgodnie z
przypisaną kategorią.
Zawodnicy powinni legitymować się następującymi dokumentami:
legitymacja szkolna, sportowe badania lekarskie, zgoda rodziców lub opiekunów na udział w
zawodach.

Kategorie wiekowe kata:
1.roczniki: 2007, 2006, 2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998 – przy zgłoszeniu
minimum 3 zawodników, każdy rocznik stanowić będzie odrębną kategorię wiekową.
Każdy rocznik podzielony zostanie na 3 stopnie zaawansowania (kyu)
2.roczniki :1997- 1980 - jedna kategoria wiekowa podzielona na 3 stopnie
zaawansowania (kyu)
3. 1980 i starsi - jedna kategoria wiekowa podzielona na 3 stopnie zaawansowania (kyu)
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Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii.
Ocena sędziowska:
1. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym lub „każdy z każdym” w zależności od
liczby zgłoszonych w poszczególnych kategoriach.
2. Ocenie sędziów podlega poprawność wykonanej formy
3. W turnieju obowiązuje system sędziowania poprzez chorągiewki.

Sędziowie:
Sędziowie zobowiązani są do posiadania strojów:
- czarne/szare spodnie
- granatowa koszula /krótki rękaw/
- żółta/biała muszka + gwizdek
Każdy klub proszony jest o wystawienie sędziów

Program turnieju:
9:00 – 9:30 rejestracja zawodników,
9:30- narada sędziów,
10:00 – początek zawodów
14:00 – dekoracja zawodników, wręczenie nagród

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
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Organizatorzy

ukskokoro.pl

Wolski Turniej Karate 28 marca 2015 r.
Karta zgłoszenia
Klub/ Dojo:
Trener / Instruktor
Zawodnicy:
imię i nazwisko

Lp.

stopień

rocznik

Kat. Kata
A, B, C lub D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
sędziowie
Lp.
1.
2.
3.
Data:

Imię i nazwisko

stopień

Podpis Prezesa Klubu

ukskokoro.pl

funkcja

Wolski Turniej Karate 28 marca 2015 r.

ZEZWOLENIE

Zezwalam mojemu synowi/córce _______________________________
na udział w Wolskim Turnieju Karate (Kata) 28.03.2015r. Oznajmiam, że
znany jest mi regulamin zawodów. Oświadczam również, że syn/córka jest
objęty/a ubezpieczeniem i posiada aktualne badania lekarskie/sportowe.

______________________
Podpis rodzica/ opiekuna
Miejscowość ____________data________________
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