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Informacje ogólne:
1.

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie „SMOK” z siedzibą przy ul. Lilpopa 67;
05-840 Brwinów oraz Tomasz Basiak Shinkyokushin Team;
gsm. 513 133 120 koordynatorem jest Sensei Piotr Sztencel

2.

W turnieju mogą brać udział wszyscy członkowie TBST oraz zaproszeni goście.

Termin i miejsce zawodów:
Puchar Smoka w Karate odbędzie się 29 listopada 2015 w Hali Sportowej OSiR „Reduta” przy
ul. Redutowej 37 w Warszawie.

Konkurencje:
1.

KATA

2.

SUMO dla dzieci do 8 lat.

Kategorie:
1. KATA
Zawodnicy startują w grupach. Podział na grupy związany jest z posiadanym stopniem KYU/DAN.
W każdej grupie wykonywane jest obowiązkowo jedno KATA:
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 II
Grupa D: 4 kyu i wyższe stopnie- Tsuki no
W każdej grupie zawodnicy startują podzieleni na kategorie wiekowe:
1.roczniki: 1998 i młodsi - będą podzielone na kategorie co 1 rok
2.roczniki :1997- 1980 - jedna kategoria
3. 1980 i starsi - jedna kategoria
zastrzegamy sobie prawo do łączenia kategorii jeżeli liczba zawodników, w którejś z nich będzie
niewystarczająca. Jeżeli liczba zawodników w danej kategorii będzie wystarczająca, wprowadzimy
dodatkowy podział ze względu na płeć.

Turniej Kata rozegrany zostanie systemem pucharowym lub „każdy z każdym” w zależności od
liczby zgłoszonych w poszczególnych kategoriach. W turnieju obowiązuje system sędziowania
poprzez chorągiewki.

2. SUMO – dla dzieci do 8 lat.
Konkurencja sumo jest stworzona z myślą o najmłodszych i najmniej doświadczonych karatekach,
także tych którzy właśnie od tego turnieju chcą zacząć swoją przygodę ze sztukami walki.
Wyjątkowo zgłoszenia w tej konkurencji przyjmowane będą również w trakcie trwania turnieju.
Zgłosić może się każdy, kto nie skończył 8 roku życia. W zasadzie nie przewiduję dolnej granicy
wieku. Dzieci będą „walczyły” podzieleni na grupy według wagi i wieku.
Zasady:
Grupy będą rozgrywane systemem pucharowym.
Zawodnik, który wygra walkę przechodzi do następnej tury.
Żeby zwyciężyć należy zdobyć 2 punkty. Każde wypchnięcie przeciwnika z pola walki to 1 punkt,
każde podniesienie przeciwnika to 1 punkt, przewrócenie lub nawet spowodowanie dotknięcia maty
przez przeciwnika innym miejscem niż stopa to również 1 punkt.
W konkurencji Sumo nie wolno wykonywać: kopnięć, uderzeń ani rzutów.

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający :
1.

Dokument tożsamości stwierdzający wiek zawodnika

2.

Czyste białe karate-gi (w Sumo nie wymagane)

3.

pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju wg załączonego
wzoru. Brak takiej zgody uniemożliwia udział w turnieju!!!

Kierownik ekipy zobowiązany jest do zgłoszenia zespołu sędziowskiego lub osobiste sędziowanie
podczas turnieju. Brak sędziego dyskwalifikuje całą ekipę. Sędziowie muszą posiadać kompletne
obowiązujące stroje: czarne spodnie, granatowe koszule i białe lub złote muchy oraz gwizdek lub
stroje sędziowskie obowiązujące w ich organizacji.

Zgłoszenia
1.

Każdy zawodnik może wziąć udział w obu konkurencjach jeżeli pozwala mu na to wiek.

2.

O kategorii wiekowej zawodnika decyduje zawsze rok a nie dzień urodzenia!!!

3.

Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej 26 listopada 2015. Po przekroczeniu
terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do konkurencji SUMO zgłoszenia będą
przyjmowane dodatkowo w dniu turnieju na miejscu zawodów.

4.

Losowanie odbywa się na 2 dni przed zawodami na podstawie zgłoszeń.

5.

W dniu turnieju zostanie przeprowadzona jedynie weryfikacja zawodników. Osoba, która
nie przejdzie weryfikacji nie zostanie dopuszczona do startu w zawodach. Jej przeciwnik
otrzyma w pierwszej walce wolny los. Zgłoszenia zawodników należy przesłać e-mail-em
na adres: elizampiotrowska@gmail.com

BADANIA LEKARSKIE
Podczas zawodów będzie możliwe wykonanie badań sportowych. Trzeba w tym celu posiadać
wyniki badania krwi i moczu nie starsze niż 30 dni. Lekarz sportowy będzie przyjmował w
godzinach 11:30 - 13:30. Koszt badania to 40 zł, płatne bezpośrednio u lekarza. Jeżeli posiadacie
już kartę zdrowia sportowca lub Budo Pass z miejscem na wpisywanie badań zabierzcie je ze sobą.

Opłata startowa
Opłata startowa wynosi 40 zł płatne gotówką w dniu zawodów.

Ramowy plan turnieju:
Niedziela 29 listopada 2015
11:30 – 12:00 przybycie ekip, weryfikacja
12:00 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie rywalizacji
12:15 - Sumo
13:30 – Kata
16:30 – Zakończenie Turnieju

Postanowienia końcowe :
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Zgoda opiekunów na start dziecka w turnieju Karate „Puchar Smoka 2015”
w dniu 29 listopada 2015.
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na start mojego dziecka:

......................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w turnieju karate „Puchar SMOKA”. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się
regulaminem turnieju.

………………………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna
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Klub/ Dojo: ………………………………………
Trener / Instruktor : ………………………………
Zawodnicy:
lp.

Nazwisko

Imię

rocznik

stopień

Kategoria
Kata: A,B,C
lub D

SUMO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

sędziowie:
lp. Nazwisko

Imię

stopień

1
2
3

Data: ………………………….

Podpis Prezesa Klubu: ………………………

