MISTRZOSTWA MAKROREGIONU WSCHODNIEGO
I MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
KARATE KYOKUSHIN
Biała Podlaska 22 maja 2021 r.

Regulamin:

1. Organizator:
Bialski Klub Karate Kyokushin ul. Łomaska 9, 21-500 Biała Podlaska
2. Współorganizatorzy:
Miasto Biała Podlaska
Okręgowy Związek Karate w Lublinie

3. Patronat:
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk

4. Termin i miejsce:
Sobota 22 maja Hala sportowo-widowiskowa
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
ul. Stanisława Marusarza 8
21-500 Biała Podlaska
5. Orientacyjny program zawodów:
Piątek 21 maja:
Hala sportowo-widowiskowa Wydziału WFiS w Białej Podlaskiej
ul. Stanisława Marusarza 8
16:00 - 20:00 weryfikacja zgłoszonych zawodników
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Sobota 22 maja:
7:30

- 8:30

weryfikacja zgłoszonych zawodników

9:30

- 10:00

narada sędziów

11:30 -12:00 uroczyste otwarcie mistrzostw, dekoracja zwycięzców kata
12:10 - rozpoczęcie walk. Godzina zakończenia turnieju zależna jest od liczby
zgłoszonych zawodników. Szczegółowy harmonogram zostanie podany 19.05.2021r.

6. Konkurencje:
Turniej zostanie przeprowadzony w następujących konkurencjach:
- Kumite wg przepisów Polskiego Związku Karate
- Kata
KATEGORIE KUMITE MISTRZOSTW MAKROREGIONU WSCHODNIEGO:
•

Kumite seniorów (ukończone 18 lat)

•

-65,-70,-75,-80,+80 kg

•

Kumite seniorek (ukończone 18 lat)

•

-55, -60, -65, +65 kg

•

Kumite masters (ukończone 35 lat)

•

-85, +85 kg

•

Kumite semi kontakt juniorów 16-17 lat (roczniki 2005, 2004 i 2003 - nie
ukończone 18 lat)

•

-60, -65, -70, -75, +75 kg

•

Kumite semi kontakt juniorek 16-17 lat (roczniki 2005, 2004 i 2003 - nie
ukończone 18 lat)

•

-55, -60, +60 kg

•

Kumite semi kontakt juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2006 i 2007)

•

-50, -55, -60, -65, +65 kg

•

Kumite semi kontakt juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2006 i 2007)

•

-50, -55, +55 kg

KATEGORIE KUMITE MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW:
•

Kumite semi kontakt młodzików 12-13 lat (roczniki 2008 i 2009)

•

-40kg, -45kg, -50kg, -60kg,+60kg

•

Kumite semi kontakt młodziczek 12-13 lat (roczniki 2008 i 2009)

•

-40kg, -50kg, +50kg
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ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Zawodnicy podczas
walki mają obowiązek używać ochraniaczy osobistych wg kategorii: Seniorzy:
suspensor
Masters: suspensor, białe ochraniacze goleń-stopa, białe tekstylne ochraniacze na
pięści, kask
Seniorki: ochraniacze na piersi, białe ochraniacze goleń-stopa
Juniorzy i juniorzy młodsi: suspensor, białe ochraniacze goleń-stopa, białe
tekstylne ochraniacze na pięści, kask, hogo
Juniorki i juniorki młodsze: białe ochraniacze goleń-stopa, białe tekstylne
ochraniacze na pięści, kask, hogo
Organizator nie zapewnia żadnych ochraniaczy.
Osoba sekundująca jest odpowiedzialna za prawidłowe założenie ochraniaczy.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie
1 minuty w komplecie ochraniaczy.

KATEGORIE KATA MISTRZOSTW MAKROREGIONU WSCHODNIEGO:
•

Kata seniorów (ukończone 18 lat)

•

Kata seniorek (ukończone 18 lat)

•

Kata juniorów 16-17 lat (roczniki 2005, 2004 i 2003 - nie ukończone 18 lat)

•

Kata juniorek 16-17 lat (roczniki 2005, 2004 i 2003 - nie ukończone 18 lat)

•

Kata juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2006 i 2007)

•

Kata juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2006 i 2007)
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TABELA KATA
KATEGORIA

I TURA

II TURA

SENIORZY

PINIAN SONO YON, GO,

GARYU, SUSHIHO, SESPAI,

SENIORKI

YANTSU, TSUKI NO KATA, SAIHA

KANKU DAI, SEIENCHIN

JUNIORZY

PINIAN SONO NI,

PINIAN SONO GO

JUNIORKI

PINIAN SONO SAN,

TSUKI NO KATA, GEKSAI DAI,

PINIAN SONO YON

SAIHA, YANTSU, GEKSAI SHO

MŁODSI

TAIKYOKU SONO SAN

SAKUGI SONO NI, SAN,

JUNIORKI

PINIAN SONO ICHI

PINIAN SONO SAN, YON,

MŁODSZE

PINIAN SONO NI

TSUKI NO KATA

JUNIORZY

KATEGORIE KATA MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW:
•

Kata młodzików 12-13 lat (roczniki 2008 i 2009)

•

Kata młodziczek 12-13 lat (roczniki 2008 i 2009)

TABELA KATA
KATEGORIA

I TURA

II TURA

MŁODZICY

TAIKYOKU SONO ICHI

PINIAN SONO NI, SAN, YON,

MŁODZICZKI

TAIKYOKU SONO SAN

TSUKI NO KATA,

PINIAN SONO ICHI

SAKUGI SONO SAN

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
W I turze obowiązkowej zawodnik wykonuje kata z powyższej tabeli w drodze
losowania sędziowskiego. W II turze finałowej zawodnik wykonuje wybrane przez
siebie kata z powyższej tabeli adekwatnie do kategorii.
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7. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z
klubów karate Kyokushin zrzeszonych w Polskim Związku Karate i posiadających
licencję Polskiego Związku Karate i opłaconą składkę na rok 2021.

MINIMALNY WYMAGANY STOPIEŃ KYU
KATEGORIA

STOPIEŃ KYU

SENIORZY / SENIORKI

4

JUNIORZY / JUNIORKI

6

JUNIORZY MŁODSI / JUNIORKI MŁODSZE

6

MŁODZICY / MŁODZICZKI

9.1

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
1) aktualną kartę zdrowia sportowca podbitą przez lekarza;
2) licencję zawodnika Polskiego Związku Karate;
3) czyste białe karate-gi bez reklam i numerów startowych z innych turniejów;
4) dowód osobisty / legitymację szkolną;
5) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju lub zgodę
uczestnika pełnoletniego wg załączonego wzoru;
6) uiszczoną opłatę startową.
8. Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi 60 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy
Bialski Klub Karate Kyokushin Łomaska 9 , 21-500 Biała Podlaska
Bank BPS 41 1930 1712 2540 0579 5611 0001 lub gotówką w
dniu weryfikacji.
Zawodnicy w ramach opłaty startowej otrzymują posiłek.
Kluby dokonujące opłaty przelewem proszone są o posiadanie w dniu weryfikacji
wydruku potwierdzenia przelewu na w/w rachunek.
W celu usprawnienia weryfikacji prosimy o przysłanie wiadomości na email:
watahabp@wp.pl o liczbie zgłoszonych zawodników, oraz danych do faktury.
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9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników, sędziów i trenerów (sekundantów) można będzie dokonać
od 10.05 (pn.) do 17.05 (pn.) 2021r. elektronicznie poprzez stronę mykyokushin.pl
Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń po wyznaczonym terminie.
Przy rejestracji Młodzików niezbędne będzie podanie numery PESEL.
Zgody na start i komunikat do pobrania na: www.watahabp.pl oraz
www.ikopoland.com
10. Sędziowanie i losowanie:
Sędzią Głównym będzie Shihan Jacek Czerniec, Sędzią Technicznym Shihan
Krzysztof Policha. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego
w dniu zawodów. Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien
posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski lub wyznaczyć inną osobę od siebie z
klubu. Sędzia powinien posiadać licencję sędziego PZK.
Losowanie odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. po zakończeniu weryfikacji.
11. Wyżywienie podczas turnieju:
Zawodnicy w ramach opłaty startowej oraz sędziowie otrzymają posiłek.

12. Ubezpieczenie:
Każdy zawodnik startujący w turnieju musi posiadać ubezpieczenie NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu
podczas zawodów.
14. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny
Turnieju i Organizator.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
3. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada
kierownik ośrodka lub trener.

15. Dodatkowe informacje:
Sensei Ariel Miszkiniuk tel. 883 661 917
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WAŻNE UWAGI:
W dniu zawodów na teren obiektu będą mogły wejść tylko osoby z identyfikatorami.
Podczas weryfikacji zawodnicy, sędziowie i trenerzy (sekundanci) otrzymają
identyfikatory. W związku z tym należy w przemyślany sposób dokonać zgłoszenia
wszystkich członków ekipy klubu. Obowiązuje limit trenerów – jeden trener
(sekundant) na 4 zawodników.
W sobotę jest wprawdzie przewidziana weryfikacja ale należy to traktować jako
sytuację wyjątkową. Trzeba wziąć pod uwagę, iż nie będą dopuszczane żadne
odstępstwa. Zawodnicy zgłaszający się do rejestracji po godz. 8:30 lub nie
posiadający właściwej wagi czy też któregoś z wymaganych dokumentów nie
zostaną dopuszczeni do startu. W związku z tym warto wziąć pod uwagę np.
nieprzewidziane zdarzenia drogowe czy błąd wskazania wagi klubowej i zgłosić się
na weryfikację w piątek.
Ze względu na pandemię koronawirusa w trakcie trwania mistrzostw będą
obowiązywały poniższe zasady bezpieczeństwa:
1.

Przy wejściu na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk,

2.

Na terenie obiektu oraz w trakcie weryfikacji uczestnicy muszą mieć

obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczka),
Na terenie obiektu oraz w trakcie weryfikacji należy zachować dystans

3.

społeczny,
Klub macierzysty zawodnika musi zapewnić startującemu ochraniacz typu

4.

hogo, oraz kask,
Na terenie obiektu przebywać mogą jedynie zgłoszeni zawodnicy, sędziowie,

5.

trenerzy (sekundanci), obsługa techniczna, obsługa medyczna.

16. Hotele
•
•

Noclegi Bar Harmonia Zgoda 1A, 21-500 Biała Podlaska
HOTEL CAPITOL ul. Reymonta 3, 21-500 Biała Podlaska tel: +48 83 344 23 58; fax: +48 83
343 49 95
Hotel Restauracja Dukat Warszawska 129, 21-500 Biała Podlaska tel.83 342 22 04
Hotel Delfin aleja Jana Pawła II 11, 21-500 Biała Podlaska
tel.83 344 51 41

•
•

Organizator Turnieju życzy sukcesów sportowych oraz miłego pobytu
w Białej Podlaskiej.
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OSU!

