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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.

Turniej jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych klubów.

Termin i miejsce zawodów:
Puchar Smoka w Karate odbę dzie się 2 grudnia 2018 w Hali Sportowej OSiR „Reduta” przy
ul. Redutowej 37 w Warszawie.

Konkurencje:
1. Kumite
Zasady walki W.K.O ShinKyokushin
Turniej zostanie rozegrany systemem mieszanym. To znaczy zawodnicy w kategoriach zostaną
podzielenie na grupy w których walczyć będzie każdy z każdym. Czyli niezależnie od wyniku
pierwszej walki każdy zawodnik stoczy mniej więcej 3 pojedynki. Walkę można: wygrać, przegrać
lub zremisować. Z grup wyłaniani są zawodnicy z najwyższą ilością punktów, którzy walczą w
finałach i półfinałach.
1.

rocznik 2012

2.

rocznik 2011

3.

rocznik 2010

4.

rocznik 2009

5.

rocznik 2008

6.

rocznik 2007

7.

rocznik 2006

8.

rocznik 2005

9.

roczniki 2004 - 2003

10.

roczniki 2002 - 2001

11.

roczniki 2000 i starsze

12.

roczniki 2000 i starsze - pierwszy krok (seniorzy pierwszy krok to tacy, którzy nie
startowali jeszcze w zawodach innych niż te pierwszego kroku. Posiadają maksymalnie 7
kyu.)

Podział na kategorie wagowe zostanie dokonany na podstawie zgłoszeń. Prosimy o podawanie
bardzo dokładnej wagi zawodników! Musi ona zgadzać się z wagą podczas weryfikacji :)
Zastrzegamy sobie prawo do łączenia kategorii jeżeli liczba zawodników, w którejś z nich będzie
niewystarczająca.

Ochraniacze dla konkurencji Kumite:
1.

Obowią zkowe są ochraniacze: kobiety ochraniacze na piersi a mę żczyźni suspensoriom, we
wszystkich kategoriach obowią zują ochraniacze piszczel - stopa, napięstniki i kaski.

2.

Podczas walki można używać ochraniaczy, które nie są obowią zkowe w danej kategorii.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdecydowania podczas turnieju o obowią zku
założenia dodatkowych ochraniaczy.

4.

Zawodnik bez kompletu obowią zkowych ochraniaczy nie zostanie dopuszczony do walki.

Czas walki:
1.

1 min. oraz od półfinałów ewentualna dogrywka 1 min. - młodsi. 2 min. oraz od półfinałów
ewentualna dogrywka 2 min. - starsi (od rocznika 2007).

2.

W przypadku drastycznej różnicy poziomów walczą cych zawodników komisja sę dziowska
zastrzega sobie prawo do zakończenia walki przed upływem regulaminowego czasu i
ogłoszenia wyniku, nawet, jeśli nie zostały zdobyte punkty.

Do startu bę dą dopuszczeni zawodnicy posiadają cy :
1.

Dokument tożsamości stwierdzają cy wiek zawodnika

2.

Czyste białe karate-gi

3.

niepełnoletni - pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju wg załą czonego
wzoru. Brak takiej zgody uniemożliwia udział w turnieju!!!

Kierownik ekipy zobowią zany jest do zgłoszenia zespołu sę dziowskiego lub osobiste sę dziowanie
podczas turnieju. Brak sę dziego dyskwalifikuje całą ekipę . Sę dziowie muszą posiadać kompletne
obowią zują ce stroje: czarne spodnie, granatowe koszule i białe lub złote muchy oraz gwizdek.

Zgłoszenia
1.

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

2.

Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej 22 listopada 2018. Po przekroczeniu
terminu zgłoszenia nie bę dą przyjmowane.

3.

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

4.

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 oraz sędziów należy
dokonać on line pod linkiem: https://goo.gl/forms/OQ4JzzfyLodqqKnJ3

BADANIA LEKARSKIE
Przed zawodami będzie możliwe wykonanie badań sportowych. Trzeba w tym celu posiadać wyniki
badania krwi i moczu nie starsze niż 30 dni. 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 2 grudnia 2018
15:30 – 16:00 przybycie ekip, weryfikacja
15:45 - 16:00 narada sędziowska
16:00 – otwarcie turnieju i rozpoczę cie rywalizacji
19:00 – Zakończenie Turnieju

Postanowienia końcowe :
W sprawach nie obję tych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Zgoda opiekunów na start dziecka w turnieju Karate „Puchar Smoka 2018”
w dniu 2 grudnia 2018.
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

