MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W KARATE STREFA C
Łódź 11.05.2019
POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

I. CEL ZAWODÓW:
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w
poszczególnych konkurencjach.
II. ORGANIZATOR:
- Łódzki Klub Karate Shotokan
- Polski Związek Karate
III. PARTNERZY
Łódzka Federacja Sportu, Urząd Miasta Łodzi wydz. Sportu,
Marszałek Województwa Łódzkiego dep. Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego,
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 11.05.2019
– Hala Sportwa CHKS
ul. Kosynierów Gdyńskich 18
V. WARUNKI UDZIAŁU:
- zgłoszenie startujących w terminie do 09.05.2019 poprzez stronę www.karatecup.pl
- posiadanie aktualnych licencji zawodniczych i klubowych
- aktualne badania sportowo-lekarskie
- ubezpieczenie zawodników od NNW
- przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodników podczas weryfikacji
- stopień wyszkolenia:
Młodzik – minimum 9,1 kyu w kata oraz 8,1 kyu w kumite
- w zawodach mogą wziąć udział jedynie zawodnicy i zawodniczki klubów ze
strefy C (województwa: Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, Lubelskie)
- W zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać PESEL zawodnika

VI. LOSOWANIE:
Oficjalne zamknięcie oraz losowanie list startowych odbędzie się 09.05.2019 godzinie 24.00
Zgłoszenia prosimy przesyłać online poprzez stronę https://karatecup.pl. do 09.05.2019
oraz e-mailem na adres: licencje.karate@wp.pl
VII. WIEK ZAWODNIKÓW:
Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie zawodnicy i zawodniczki 12-13 lat
O starcie decyduje dzienna data urodzenia!!!! Startują zawodnicy i
zawodniczki urodzeni nie wcześniej niż 11.05.2005 i nie później niż 11.05.2007
VIII. KONKURENCJE:
KOBIETY
1.
2.
3.
4.
5.

Kata ind. Młodziczek do 7 kyu
Kata ind. Młodziczek 6 kyu i wyższe
Kumite ind. Młodziczek -40 kg
Kumite ind. Młodziczek -50kg
Kumite ind. Młodziczek +50 kg

MĘŻCZYŹNI
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kata ind. Młodzików do 7 kyu
Kata ind. Młodzików 6 kyu i wyższe
Kumite ind. Młodzików - 35 kg
Kumite ind. Młodzików - 40kg
Kumite ind. Młodzików - 45 kg
Kumite ind. Młodzików - 50kg
Kumite ind. Młodzików + 50kg

IX. PRZEPISY:
- mistrzostwa zostaną rozegrane wg. aktualnych przepisów PZK
- w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (minimum 4 zawodników), nie
będzie przyznawany tytuł Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do Rankingu oraz
klasyfikacji końcowej Mistrzostw,
- zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF
- organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników
- tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami
miejscu wyłącznie w dresie klubowym i z widoczną ważną licencja trenerską,
- w obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący
walki, ich trenerzy oraz sędziowie,

X. PROGRAM ZAWODÓW:
- godz. 08.15 – 8.45 – sprawdzenie, ważenie i weryfikacja dokumentów w dniu 11.05.2019
- godz. 8.45 – odprawa sędziowska
- godz. 8.50- odprawa kierowników ekip
- godz. 9.00 – eliminacje i finały kata i kumite

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
Warunki pracy i listę sędziów ustali organizator wraz z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem
- złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw
odpowiedzialność ponosi jego klub
- ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora
- przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia
- kontakt do organizatora Arkadiusz Bugajak 609 139 842
- w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karate-gi

