KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN - Koronea

VIII ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA KARATE
Koronea CUP

KIELCE 04.12.2021 r. – EDYCJA MIKOŁAJKOWA

I. ORGANIZATOR:
Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea
ul. Żytnia 1
25-018 Kielce
tel. 508-447-347, 608-199-118
NIP: 959-12-36-407
II. PATRONAT HONOROWY
1. Prezydent Miasta Kielce
2. Dyrektor MOSiR
III. PATRONAT MEDIALNY
1. Echo Dnia
2. Radio Kielce
IV. OPIEKA MEDIALNA
1. Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
V. TERMIN I MIEJSCE:
04.12.2021 r.- Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce
VI. ZAPISY:
•
•

Zgłoszenia zawodników dokonują kierownicy ekip drogą elektroniczną
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail:
a.lato@karatekyokushin-koronea.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia
29.11.2021r. (poniedziałek, do godz. 24), po tej dacie nie będzie możliwe dopisywanie
zawodników.
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VII. UCZESTNICTWO
1. W zawodach
mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby
zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni.
2. Do startu w kumite będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie,
- legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek zawodnika (dokładną
datę urodzenia),
- ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub,
- czyste białe karategi,
- obowiązkowe bawełniane ochraniacze w kategorii kumite – kask i hogo zapewnia
organizator,
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój
sędziowski: granatowa koszula, czarne spodnie, biała mucha, gwizdek.
VIII. KONKURENCJE I KATEGORIE :
1. Kata
•

Kata dzieci 4-5 lat (2017 - 2016)
- „Walka z cieniem” (techniki ręczne oraz nożne wykonywane w powietrze bez
przeciwnika)
- Kihon Kata Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ichi

•

Kata dzieci 6-7 lat (2015 - 2014)
- „Walka z cieniem”
- Kihon Kata Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ichi

•

Kata dzieci 8 – 9 lat (2013 – 2012)
- „Walka z cieniem”
- Kihon Kata Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ichi

•

Kata dzieci 10-11 lat (2011 – 2010)
- Kihon Kata Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ni
- Taikyoku Sono San
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•

Kata młodzik 12 – 13 lat (2009 – 2008)
- Taikyoku Sono Ichi
- Taikyoku Sono Ni
- Taikyoku Sono San
- Pinian Sono Ichi
- Pinian Sono Ni

•

Kata junior młodszy 14 – 15 lat (2007 – 2006)
-

•

Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni
Taikyoku Sono San
Pinian Sono Ichi
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Pinian Sono Yon

Kata junior 16 – 17 lat (2005– 2004, nie ukończone 18 lat w dniu
zawodów)
-

Pinian Sono Ichi
Pinian Sono Ni
Pinian Sono San
Pinian Sono Yon
Pinian Sono Go
Yantsu
Tsuki No Kata

UWAGA: Konkurencje kata w każdej kategorii wiekowej dla dziewcząt i chłopców
rozegrane będą oddzielnie. Odbędzie się tylko jedna tura, w której każdy zawodnik
zaprezentuje wybrane przez siebie kata z listy (w jego kategorii wiekowej). Wykonanie
kata spoza listy skutkuje dyskwalifikacją.
2. Kumite
Dozwolone techniki:
•

•

techniki nożne:
- Mawashi-Geri Haisoku( chudan, jodan)
- Mae-Geri Chudan
- Yoko-Geri Chudan
- Uchi-Mawashi-Geri (jodan)
- Low-Kick, Hiza Geri chudan(dozwolone od kategorii młodzik i wyżej)
- Ushiro-Mawashi-Geri oraz Ushiro-Geri Chudan (dozwolone od kategorii
junior)
techniki ręczne:
- wszystkie uderzenia seiken na tułów.
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UWAGA:
Wszystkie pozostałe technik są zabronione. Zabronione są również: niekontrolowane,
zbyt mocne ataki, unikanie walki, ucieczka z pola walki, łapanie, odpychanie, używanie
niedozwolonych gestów i słów.

Kategoria
wiekowa
Dzieci
8-9 lat
2013-2012

Kategoria
wagowa“kg”
Chłopcy:
-25-35,+35

Obowiązujące
ochraniacze

Czas walki

Hogo,
Kask,
Ochraniacze goleń-stopa,
Piąstkówki

1 min,
dogrywka-1 min

Hogo,
Kask,
Ochraniacze goleń-stopa,
Piąstkówki

1 min,
dogrywka-1 min

Hogo
Kask,
Ochraniacze goleń-stopa,
Piąstkówki

1,5 min,
dogrywka 1,5 min

Hogo
Kask,
Ochraniacze goleń-stopa,
Piąstkówki

1,5 min,
dogrywka 1,5 min

Kask,
Ochraniacze goleń-stopa,
Piąstkówki, suspensoria chłopcy,
ochraniaczen na piersi dziewczęta

2 min,
dogrywka 2 min

Dziewczęta:
-25,+25
Dzieci
10-11 lat
2011-2010

Chłopcy:
-30,-40,+40

Młodzik
12-13 lat
2009-2008

Chłopcy:
-40,-50,+50

Dziewczęta:
-25,-35,+35

Dziewczęta:
-45,+45

Junior młodszy
14-15 lat
2007-2006

Chłopcy:
-55,+55

Junior
16 - nie ukończone 18
lat w dniu zawodów
2005-2004

Chłopcy:
-65,+65

Dziewczęta:
-50,+50

Dziewczęta:
-55,+55

UWAGA:
W przypadku braku dostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach
wagowych mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie również prawo
do
modyfikacji kategorii wagowych. W związku z tym na zgłoszeniach bardzo prosimy o
podanie dokładnej wagi zawodnika oraz stopnia.
Uwaga: Jeżeli waga zawodnika podczas turnieju będzie znacząco odbiegała od tej
podanej w zgłoszeniu -zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

str. 4

KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN - Koronea
OPŁATY ORAZ WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Opłata dla członków Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea
Kumite – 30 zł
Kata – 20 zł
Kumite + kata - 40 zł
Opłata Startowa dla osób spoza KKKKK
Kumite -40 zł
Kata – 30 zł
Kumite + kata – 60zł
Opłatę startową prosimy uiścić przelewem na konto klubu do dnia 30.11.2021
Nr konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181 (w ostateczności gotówką w dniu
zawodów).
Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 03.12.2021 (piątek) w godz. 18-21
w siedzibie klubu na ul. Żytniej 1 lub w dniu zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej
w godz. 8-9.30. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu opłaty startowej.
IX. PROGRAM TURNIEJU
8.00 - 9.30 - weryfikacja zgłoszeń i dokumentów (dokonują szefowie ośrodków)
9.30 - 10.00 - odprawa sędziów
10.00 - oficjalne otwarcie zawodów
10.30 – rozpoczęcie kategorii kata, po jej zakończeniu odbędzie się
dekoracja zawodników. Następnie rozpoczną się walki eliminacyjne
w kategorii kumite
12.30 – pokaz Krav Maga w wykonaniu instruktorów UNITED Krav Maga z Opola
13.00 - półfinały, finały kumite
17.00 -dekoracja zawodników (zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby
uczestników). Nie ma klasyfikacji drużynowej
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się pod patronatem Polskiego Związku Karate Kontaktowego.
2. Sędzią Głównym turnieju będzie Branch Chief SO-Kyokushin Poland
Krzysztof Borowiec – 6 dan.

shihan

3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
6. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają pamiątkowe puchary,
dyplomy. W kategorii kumite nie ma walk o trzecie miejsce.

Uczestnicy zawodów otrzymają paczki od św. Mikołaja!
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Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach Koronea Cup
VIII Edycja Mikołajkowa w dniu 04.12.2021

Nazwisko i imię zawodnika: ...............................................................

Data urodzenia: ..........................

1. Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w Turnieju Karate i posiada aktualne badania
lekarskie, umożliwiające mu start w zawodach.
2. Oświadczam, że znam Regulamin Turnieju Karate i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w Turnieju Karate i nie będę rościł
żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje dziecko urazów lub kontuzji.
4. Oświadczam, że moje dziecko:
- jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia zawodów;
-nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów;
- jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Kieleckii Klub Karate Kyokushin jest
archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
Oświadczam, że zostałem (/am) poinformowany (/na) o prawie wglądu do moich danych oraz do
złożenia wniosków o ich poprawienie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,w
tym do ich udostępnienia przez Kielecki Klub Karate Kyokushin, a w szczególności zamieszczania ich w
przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w informatorach wydawanych przez Kielecki
Klub Karate Kyokushin. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby lub mojego dziecka, stworzony w
związku z Turniejem Karate był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi,
do celów promocyjnych, reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu,
informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich
roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w
oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania,
rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny
sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z
Turniejem.

Data .................................................

Podpis rodziców ...............................................................................................
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