POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A
e-mail: komisja@fudokan.pl, www.fudokan.pl

VII Turniej Karate
Toruńskiego Smoka 2019
1. Organizator: Akademicki Klub Karate Tradycyjnego
2. Współorganizatorzy: PZK Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
3. Termin: 17 listopad 2019 r. godz. 9:00 – rozpoczęcie zawodów
4. Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Sportowe,
ul. Św. Józefa 17
5. Zgłoszenia: do 14.11.2019 r. elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie
www.satori.org.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 21 października 2019 r.,
zamknięcie w dniu 14 listopada (czwartek) o godz. 2400. Po zakończonej rejestracji należy
wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać przez władze klubu
oraz dostarczyć w dniu 17 listopada do biura zawodów UMK Uniwersyteckie Centrum
Sportowe, ul. Św. Józefa 17, TORUŃ, lub wcześniej w formacie PDF na pocztę
akktorun@wp.pl.
6. Prosimy podać rok urodzenia i posiadany aktualny stopień każdego zawodnika.
Opłata startowa:

40 zł konkurencja indywidualna,
90 zł konkurencja drużynowa,
należną kwotę startowego prosimy opłacić gotówką w dniu zawodów
u organizatora lub przelewem do dnia poprzedzającego dzień zawodów na
konto organizatora:
Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego
BS Toruń, nr rachunku
61 9511 0000 0052 5637 2000 0010

7. KONKURENCJE:
GRUPA A 6 lat i młodsi, ur. od 2013 r.

GRUPA B 7-8 lat, ur. 2012-2011 r.
Kata: Taikyoku 1. + Heian 1.-3.
Kata: Taikyoku 1.
Do
stopnia
posiadanego
przez
mniej
zaawansowanego zawodnika.
Kihon–4x:
Kihon-Ippon-Kumite
Atak1: Oi-Zuki-Jodan
1.
Oi-zuki
Obrona1: Age-Uke Gyaku-Zuki-Chudan
2.  Age-uke
Atak2: Oi-Zuki-Chudan
3.
Mae-geri chudan
Obrona2: Soto-Uke Gyaku-Zuki-Chudan
4.  Gedan-barai
Atak3: Mae-Geri-Chudan
Obrona3: Gedan-Barai Gyaku-Zuki
Kodachi
Kumite wolne:
Dziewczęta i chłopcy: podział na dwie wagi
Podział na: dziewczęta / chłopcy
Kodachi
Podział na: dziewczęta / chłopcy
Konkurencja wspólna dla grup A i B - Kata Drużynowe Mix
Uwaga! W tych grupach dopuszczamy start kata drużynowego mix: 2 dziewczynki+chłopiec,
lub 2 chłopców+dziewczynka. Dane dziecko może startować tylko w jednej drużynie kata.
GRUPA C 9-10 lat, ur. 2010-2009 r.
GRUPA D - MŁODZICY
Kata: Taikyoku 1. + Heian 1.-5.
11-12-13 lat, ur. 2008-2007-2006 r.
Do stopnia posiadanego przez mniej
Kata: Shotokan/Fudokan
zaawansowanego zawodnika.
Podział (0-7 kyu i od 6 kyu)
Podział (0-7kyu, od 6 kyu)
Kumite wolne:
Kumite wolne:
Dziewczęta: dwie wagi
Dziewczęta i chłopcy: podział na dwie wagi
Chłopcy: dwie wagi
Kihon-Ippon-Kumite:
Jiu-Ippon-Kumite: obowiązują przepisy
Ataki i obrona jak w Grupie B
z regulaminu MMM
+ Atak4: Mawashi-Geri-Jodan
Kodachi
Obrona4: Uchi-uke Gyaku-Zuki
Podział na: dziewczęta / chłopcy
Kodachi
Podział na: dziewczęta / chłopcy
Konkurencja - Kata Drużynowe Mix dla grup C i D (oddzielnie)
Uwaga! W tych grupach dopuszczamy start kata drużynowego mix: 2 dziewczynki+chłopiec,
lub 2 chłopców+dziewczynka. Dane dziecko może startować tylko w jednej drużynie kata.

REGULAMIN:
1. Starty systemem pucharowym z repasażami, podwójne III miejsce w każdej konkurencji.
2. W każdej konkurencji dziewczęta i chłopcy startują w osobnych grupach.
3. W konkurencjach kata w grupach A, B i C dwóch zawodników równocześnie wykonuje to samo kata,
w finale zawodnicy wykonują pojedynczo kata tokui. W grupie D we wszystkich rundach
eliminacyjnych dwóch zawodników równocześnie wykonuje kata tokui, w finale zawodnicy osobno
prezentują kata inne, niż w półfinale.
4. W konkurencji kata kobudo: zawodnicy prezentują tradycyjne kata kobudo z następującymi broniami:
Bo, Tonfa, Sai, Nunchaku wersja miękka (tzw. Nunchaku soft). W konkurencji kodachi do trzech
trafień w dowolną część ciała przeciwnika.
5. Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki na podstawie rankingu pod względem ilości
zdobytych medali, według ich kolorów: złote, srebrne, brązowe.
6. Obowiązuje spełnienie warunków ogólnych startu:
• odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną,
• aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej,
• ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe),
• w konkurencjach kumite wolnego obowiązkowe są ochraniacze na zęby i napięstniki, u chłopców
posiadanie ochraniaczy krocza, u dziewcząt dodatkowo klatki piersiowej,
• posiadanie licencji zawodniczej dowolnej Komisji Stylowej PZK uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie sportowym na rok 2019,

• pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach,
• dokonanie opłaty startowej,
• dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników,
• do startu w danej kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.
LICENCJE :
Formalności związane ze sprawdzeniem / wyrobieniem licencji zawodniczej i nostryfikowaniem lub
rejestracją stopnia - z ramienia PZK KKTiF – dostępne pod e-mailem: komisja@fudokan.pl.
Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w Pucharze Polski Dzieci jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2019 LICENCJI
PZK UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Informacje udzielane są pod e-mailem: komisja@fudokan.pl.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
1. Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni do Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów. Listę powołanych
sędziów ustali Komisja Sędziowska PZK KKTiF. Sędzia główny Mariusz Gawlik powiadomi adresatów
osobną korespondencją: e-mail lub telefonicznie.
PROGRAM ZAWODÓW:
17 listopada 2019r. (niedziela)
godz. 8.00 – 9.00 – weryfikacja dokumentów i ważenie przyjeżdżających w dniu zawodów
godz. 8.30 – 8.45 – odprawa sędziowska
godz. 8.45 – 9.00 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.00 – 9.30 – rozegranie konkurencji kobudo oraz kata drużynowe
godz. 10.00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski
godz. 10.15 – eliminacje, finały pozostałych konkurencji
godz. 18.00 – planowany koniec zawodów
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny – Mariusz Gawlik 5 Dan.
2. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł, tylko
przez osobę posiadającą ze sobą ważną na rok 2019 licencję trenerską.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie możliwość połączenia lub odwołania
konkurencji w przypadku niewystarczającej liczby zawodników (w grupie wiekowej A możliwe połączenie
chłopców z dziewczętami).
5. Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego
Klub.
6. Za niepełnoletnich uczestników mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.
7. Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację PZK KKTiF.
8. Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.
10. Kontakt telefoniczny z organizatorem - AKKT Toruń Jarosław Mejer, tel. 507 149 719.
11. Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie (w hali będzie czynny bufet z ciepłymi posiłkami).
W sprawie noclegów zainteresowane kluby prosimy o kontakt z organizatorem.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

