REGULAMIN
IV Ogólnopolski Turniej Karate Fudokan

SATORI CUP
Organizator : Stowarzyszenie Satori,
Współorganizatorzy: Polski Związek Karate Fudokan, Wielkoposki Związek Karate,
Patronat: Burmistrz Gminy Miasta Złotów
Termin :
05 CZERWIEC 2016r. 10.00 – rozpoczęcie zawodów
Miejsce :
Hala Widowiskowo - Sportowa ul. Bohaterów Westerplatte 9,
77-400 Złotów, strona internetowa: http://www.zcas.zlotow.pl/
Zgłoszenia :
do 02.06.2015 (czwartek) elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie
www.satori.org.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 15 maja, zamknięcie w dniu 02 czerwca (czwartek) do
godz. 22.00).
Prosimy podać wagę zawodników startujących w sumo oraz rok ur. i posiadany stopień każdego zawodnika.
Opłata startowa : 1 konkurencja 30zł, 2 konkurencje 50zł, 3 konkurencje 70zł + 4 konkurencja GRATIS.
.
1. KONKURENCJE:
- Kumite indywidualne wolne (podział ze względu na płeć i wiek oraz wagę, roczniki 2008 i młodsi, 2006 i 2007, 2005
i 2004 i 2003, 2002 i 2001, 2000 i 1999 i 1998)
- Kata indywidualne (podział ze względu na płeć i wiek oraz wagę, roczniki 2008 i młodsi, 2006 i 2007, 2005 i 2004 i
2003, 2002 i 2001, 2000 i 1999 i 1998)
- Sumo (podział ze względu na płeć, wiek i wagę po dokonaniu zgłoszeń, bez ograniczeń wiekowych)
- Kodachi (podział ze względu na wiek po dokonaniu zgłoszeń, bez ograniczeń wiekowych)
2. ZASAY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
SUMO: Do wypchnięcia za matę lub dotknięcia maty inną częścią ciała niż stopy.
KODACHI: Walka krótkim mieczem (z pianki) do dwóch trafień w dowolną część ciała przeciwnika. Kaski i miecze
zapewnia organizator.
KATA INDYWIDUALNE: System chorągiewkowy.
KUMITE WOLNE: przepisy PZKF
3.











POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nagrody : medale, dyplomy.
Uwaga : Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział w turnieju, badaniach lekarskich i ubezpieczeniu NW.
Przewodniczący składu sędziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik.
Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów.
We wszystkich konkurencjach dwa trzecie miejsca.
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
Za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora

4. PROGRAM ZAWODÓW
9.00 – 9.30

przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów

9.30 - 9.45
10.00
10.15 – 17.00
17.00

odprawa kierowników ekip, sędziów
oficjalne otwarcie zawodów
rozegranie eliminacji i finałów kata kumite wolnego, a następnie sumo i kodachi,
przewidywane zakończenie zawodów

Zapraszamy na strony internetowe :
www.satori.org.pl
www.facebook.com/stowarzyszeniesatori

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

