REGULAMIN:

XVII Gliwicki Turniej Karate Kyokushin Dla Dzieci i Młodzieży

Organizator: Gliwicki Klub Karate Kyokushin
Czas i miejsce: 2016/04/24 Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” w Gliwicach ul. Partyzantów
(Łabędy) - godz. 8.30)
Uczestnictwo: Wszyscy członkowie klubów w wieku do 18 lat włącznie.
Termin zgłoszeń: do dnia 21.04.2016r. (należy pozostawić odciętą kartę zgłoszenia instruktorowi
prowadzącemu sekcję lub dostarczyć ją do biura GKKK ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach).
Opłaty: warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej w kwocie 5

Konkurencje:
• kata: wykaz kata obowiązujących w zawodach
Kategoria
Dzieci przedszkolaki do 7
roku życia

PLN.

Ważne informacje: Uczestnicy turnieju zostaną podzieleni na kategorie wiekowe.
Zawodnicy powinni niezwłocznie stosować się do instrukcji podawanych przez spikera zawodów,
sędziów i osób z obsługi technicznej. Podczas trwania danej konkurencji, jej uczestnicy czekają
w miejscu wyznaczonym przez obsługę maty. Zawodnik biorący udział w walkach musi przed walką
mieć założony komplet ochraniaczy zgodny z daną konkurencją i czyste białe karategi z haftem
Kyokushinkai. Ochraniacze na piersi (kobiety) i suspensorium (mężczyźni) zakładane są pod karategi. Organizator zapewnia ochraniacze na tułów (hogo) i kaski ochronne. W ochraniacze osobiste
(nagolenniki, napięstniki, suspensorium i ochraniacz na piersi oraz ochraniacze na zęby) każdy
uczestnik powinien zaopatrzyć się indywidualnie. Ochraniacze osobiste są dostępne w sekretariacie
klubu oraz w sklepiku klubowym w trakcie zawodów.
Płaszczyzna sportowa hali jest dostępna wyłącznie dla zawodników uczestniczących w turnieju,
sędziów i obsługi technicznej. Osoby towarzyszące zawodnikom powinny przebywać na trybunach.
Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju
zapisu osób w związku z Imprezą. Dotyczy to także transmitowania, rozpowszechniania lub
przekazywania głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.
Jednocześnie organizator zezwala na dokonanie zapisu fotograficznego i filmowego z widowni.
Ww. zapis z płaszczyzny sportowej wymaga wcześniejszej akredytacji organizatora.

Dzieci
7 – 10 lat
Kadeci i Młodzicy
11-15 lat

Juniorzy
16-18 lat

I Tura
Kata losowane z
podanych poniżej
Kichon sono ichi

II Tura
Kata wybrane z podanych
poniżej
Kichon sono ichi

III Tura
Kata wybrane z podanych
poniżej
_

Taikyoku sono ichi
Sakugi sono ichi

Kichon sono ni
Taikyoku sono ni
Taikyoku sono san
Sakugi sono ni
Pinian sono ichi
Sakugi sono ni
Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon
Sanshin no kata
Tsuki no kata
Geksai dai kata
Teki sono ichi
Teki sono ni
Teki sono san

Pinian sono ichi
Pinian sono ni
Pinian sono san

Kichon sono ni
Taikyoku sono san
Sakugi sono ichi
Kichon sono ni
Sakugi sono ichi, ni, san
Pinian sono ichi
Pinian sono ni

Pinian sono san
Pinian sono yon
Tsuki no kata
Pinian sono go
Saiha kata
Yantsu kata
Garyu kata
Geksai Sho kata
Kanku Dai kata
Seienshin kata
Shushi Ho kata
Seipai kata
Bassaidai

UWAGA! Osoby początkujące biorące udział w turnieju mogą wykonać w I turze Kichon kata sono ichi i na tej
podstawie zostaną sklasyfikowane w punktacji.
•

semi kontakt – kategoria otwarta dla wszystkich uczestników turnieju do lat 15,
obowiązkowe ochraniacze na ręce, golenie i stopy, miękki kask ochronny*, ochraniacz na
tułów*, suspensorium (chłopcy).
(ochraniacze zaznaczone * zapewnia organizator)
Konkurencja zostanie podzielona na kategorie wiekowe przez organizatora wg listy zgłoszeń.

•

kumite - kategoria open od 16 do 18 lat włącznie.
Obowiązkowe ochraniacze na zęby, golenie i śródstopie oraz suspensoria dla mężczyzn
i ochraniacze na biust dla kobiet

...............................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię...........................................................................................................

KONKURENCJA:

Nazwisko..................................................................................................

kata

Data urodzenia (DD/MM/RR)..................................................................
Waga………………………………………………………………………………………………………..

semi kontakt (do 15 lat)

Sekcja (nazwisko instruktora)...................................................................

kumite (16-18 lat.)

(zaznacz krzyżykiem odpowiednią konkurencję)
X

