Klub Sztuk Walk "SOKUDO"
ul. Kraszewskiego 85 O/1, 05-402
05
Otwock
REGON 147428675 NIP 532 204 96 29
tel. +48 667339147
biuro@sokudo.pl
www.sokudo.pl
nr konta: 72 1020 1127 0000 1202 0240 3822

REGULAMIN
II Turniej Karate
SOKUDO CUP 2016
Organizator:: KSW SOKUDO
Współorganizatorzy: Miasto Otwock, PZKF
Termin: 01 października 2016 r. godz. 8:00 – rozpoczęcie
cie zawodów
Miejsce: Hala Sportowa ul. Konopnickiej 3, 05-400
05
Otwock
Zgłoszenia: do 29.09.2016 r. elektroniczną
elektroniczn formą rejestracji poprzez aplikację
aplikacj na
stronie www.fudokan.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi
nast pi w dniu 16
1 września
2016 r., zamknięcie
cie w dniu 29 września
wrze
(czwartek) o godz. 24:00.
Prosimy podać rok urodzenia i posiadany stopień
stopie każdego
dego zawodnika.
Opłata startowa: 20 zł od konkurencji, należną
nale
kwotę startowego prosimy opłacić
opłaci
jednym kompleksowym przelewem na konto bankowe KSW SOKUDO:
72 1020 1127 0000 1202 0240 3822
UWAGA:
Prosimy o przesłanie skanów ważnych
wa
badań lekarskich i potwierdzenia przelewów
na adres biuro@sokudo.pl
sokudo.pl do dnia 29.09.2016 r.
1. KONKURENCJE:
- Kihon dzieci (podział ze względu
wzgl
na płeć i wiek):
• rok ur. 2008-2006*
• rok ur. 2009 i młodsi**
- Kata indywidualne (podział ze względu
wzgl
na płeć i wiek):
• rok ur. 2008-2006*
• rok ur. 2009 i młodsi**
- Kumite wolne (podział ze względu
wzg
na płeć):
• rok ur. 2005-2003 - osoby nie biorące udziału w MMM*
- Kata indywidualne (podział ze względu
wzgl
na płeć):
• rok ur. 2005-2003 - osoby nie biorące udziału w MMM*
- Kumite indywidualne klasyczne (podział ze względu na płećć i wiek):
wiek
• kadeci rok ur. 2002--1999,
• juniorzy rok ur. 1998-1996,
1998
• seniorzy rok ur. 1995-1982,
1995
• weterani +35 lat.
- Kata indywidualne:
• kadeci rok ur. 2002--1999,
• juniorzy rok ur. 1998-1996,
1998
• seniorzy rok ur. 1995-1982,
1995
• weterani +35 lat.
- Kodachi (podział ze względu
wzglę
na wiek po dokonaniu zgłoszeń,
ń, bez ograniczeń
ogranicze
wiekowych).
* prosimy o podanie stopni Kyu przy zapisach.
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2. ZASADY
Y DOTYCZĄCE
DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
Kihon dzieci: pokaz technik: do przodu 4x oi-tsuki
oi
jodan,, do tyłu 4x age-uke,
age
do przodu 4x mae-geri,
geri, do tyłu 4x gedan-barai.
gedan
System chorągiewkowy.
ągiewkowy.
Kata indywidualne: System chorągiewkowy.
chor
Kumite wolne: czas walki 3 min, przepisy PZKF.
Kumite Indywidualne Klasyczne: Shobu-Ippon-Kumite
Kumite (wolna walka).
Kodachi: Walka krótkim mieczem (z pianki) do dwóch trafień
trafień w dowolną
dowoln część ciała
przeciwnika. Kaski i miecze zapewnia organizator.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
KOŃ
• Nagrody : medale, dyplomy.
• Uwaga: Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział w turnieju,
turnieju badaniach
lekarskich i ubezpieczeniu NNW.
N
• Przewodniczący
ący składu sędziowskiego:
s dziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik.
• Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów.
• We wszystkich konkurencjach dwa trzecie miejsca.
• Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia
S
Główny.
• Złożenie
enie protestu dotyczącego
dotycz
decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium
w wysokości 200 zł.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności
odpowiedzialno ci za rzeczy zaginione.
zaginione
• Za
ewentualne
szkody
poczynione
przez uczestnika
zawodów
odpowiedzialność
ść ponosi jego Klub.
Klub
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty regulaminu
zawodów.
• Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie
wył
za zgodą
zgod
organizatora.
• Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem i akceptacją
przedmiotowego regulaminu.
regulamin
4. PROGRAM ZAWODÓW
8:00 – 9:00
00 przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów.
dokumentów
9:00 – 9:30 zbiórka wszystkich zawodników w hali, odprawa kierowników ekip,
sędziów.
9:30 – oficjalne otwarcie zawodów.
zawodów
10:00 – 15:00 rozegranie eliminacji i finałów kata i kihon dzieci, kumite wolne,
kata weteranów +35.
16:00 – przewidywane zakończenie
zako
zawodów.
Zapraszamy na strony internetowe :
Zapr
www.fudokan.pl
www.sokudo.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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