
                              KLUB  KYOKUSHIN  MDK ”DH”,
MTSR „Sowiniec”

zaprasza na

           
                        GWIAZDKOWY  TURNIEJ  KYOKUSHIN 

    
                         Kraków 10 grudnia 2022 roku (sobota)

                 Hala Sportowo – Widowiskowa MDK „DH” w Krakowie
       Ul. Reymonta 18

I. Organizator: Klub  Kyokushin MDK „DH”
      Kraków, Reymonta 18, tel. 12 637 37 61, 12 637 59 35

II. Współorganizator: MTSR „Sowiniec” tel.531 366 311

Orientacyjny program zawodów:

09.00-10.30 – przyjazd zawodników, weryfikacja i rejestracja
10.30-10.50 – narada sędziów,
11.00 – 13.00 otwarcie turnieju, eliminacje : 5 technik, kata
13.30 – 15.30 finały: 5technik, kata, walki reżyserowane – dekoracja zwycięzców
i zakończenie turnieju
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REGULAMIN 
 Turnieju  Gwiazdkowy Kyokushinkai

MDK „DH” Kraków  10.12.2022
 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w 
następujących konkurencjach:  

 
            Konkurencje:

1. 5 technik chłopcy do 6 lat (do ur. 2016)
2. 5 technik dziewcząt do 6 lat (do ur. 2016)
3. 5 technik chłopcy 7-8 lat (2015-2014)
4. 5 technik dziewczęta 7-8 lat (2015-2014)
5. 5 technik chłopcy 9-10 lat (2013-2012)
6. 5 technik dziewczęta 9-10 lat (2013-2012)
7. 5 technik chłopcy 11-12 lat (2011-2010)
8. 5 technik dziewczęta 11-12 lat (2011-2010)
9. Kata chłopcy 6 – 8 lat (2016-2014)
10. Kata dziewczęta              6 – 8 lat (2016-2014)
11. Kata chłopcy 9 – 11 lat (2013-2011)
12. Kata dziewczęta              9 – 11 lat (2013-2011)
13. Kata chłopcy 12 – 14 lat (2010-2008)
14. Kata dziewczęta              12 – 14 lat (2010-2008)
15. Walki reżyserowane 9  – 11 lat (2013-2011)
16. Walki reżyserowane 12 -14 lat (2010-2008)

      Konkurencja pięciu technik:

Zawodnik  wykonuje  pięć  dowolnych  technik  z  minimum  czterema
powtórzeniami każdej techniki.
Do finału przechodzi ośmiu najlepszych zawodników.

KATA indywidualne: 
Dowolne kata wybrane przez zawodnika
Kihon kata sono ichi, taikyoku kata sono ichi, taikyoku kata sono ni, taikyoku 
kata sono san, pinian sono ichi, ni, san sakugi sono ichi, sakugi sono ni, san.
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Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: 
 

• tura I  obowiązkowa , zawodnik wykonuje dowolne kata z wymienionych
powyżej, 

• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych powyżej. 
• Do finału (II tury)  przechodzi ośmiu najlepszych zawodników.

 
 Warunki Uczestnictwa: 
 Do udziału w zawodach wymagane będą: 
- dokument tożsamości (legitymacja szkolna),
- zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w Turnieju /w załączeniu/, 
- uiszczoną opłatę startową, 
- czyste, białe karate gi bez napisów na plecach, długość rękawa min. do połowy
   przedramienia,

Zgłoszenie
Zgłoszenia zawodników prosimy przesłać do 9.12.22 na adres mailowy:
zawodykaratekrakow@gmail.com . W razie problemów kontakt Piotr 
Kopeć 667 34 53 71.  

Startowe 50 zł  (w tym paczka)
Opłatę należy uiścić  przelewem do 08 grudnia 2022  na konto:
 MTSR „Sowiniec” 30-059 Kraków, Reymonta 18.
nr. 13 1910 1048 4005 9660 1121 0001
Przywiezienie na zawody potwierdzenia wpłaty startowej.
Przy realizacji płatności prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia 
faktury.                                                                                         

Losowanie odbędzie się 10.12.2022r.  
Wyżywienie uczestników zawodów we własnym zakresie.                                         
W obiekcie MDK „DH”  będzie „Punkt gastronomiczny” czynny od godz. 10:00 – 
16.00.  
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 Postanowienia końcowe. 
1. Sędzia Główny shihan Andrzej Drewniak. 

2. Sędzia Techniczny sensei Andrzej Kaganek.

3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu
zawodów. 

(prosimy o zabranie ze sobą kompletnych strojów sędziowskich -
szare spodnie, biała koszula, niebieski krawat, czarne skarpety oraz
gwizdek)

4.  Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za ewentualne uszczerbki  na
zdrowiu poniesione podczas zawodów.

5.  Za zajęcie miejsc punktowanych  od 1-  3 w konkurencji  indywidualnej
organizator zapewnia medale dla wszystkich uczestników od miejsca 1 do 3,
dyplomy  oraz  puchary drużynowe od miejsca 1 do 3.

6. Wszystkie osoby obecne w trakcie zawodów na obiekcie zobowiązane są
do bezwzględnego wykonywania poleceń służby porządkowej organizatora
pod rygorem usunięcia z imprezy.

7. Zawody nie są imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

8.  W  przypadku  zgłoszenia  do  danej  kategorii  niedostatecznej  ilości
zawodników/zawodniczek,  konkurencja  może  zostać  odwołana  lub
połączona.

9. Każdy ośrodek/drużyna biorąca udział w turnieju ma obowiązek wystawić
co najmniej jednego sędziego.

10.  W  sprawach  nie  objętych  regulaminem  decyduje  Sędzia  Główny  i
Organizator.

           W przypadku nasilenia sytuacji epidemiologicznej zawody mogą być 
odwołane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju. 

Organizatorzy Turnieju życzą sukcesów sportowych oraz miłego pobytu w 
Krakowie.
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