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

XV MISTRZOSTWA POLSKI
w Karate Tradycyjnym i Fudokan
Toruń 2019
DATA:

17 listopad 2019 (Niedziela)

MIEJSCE:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Sportowe
ul. Św. Józefa 17

ORGANIZATOR :

Polski Związek Karate KKTIF
Akademicki Klub Karate Tradycyjnego
Ministerstwo Sportu i Turystyki

PARTNERZY :

PRZEPISY : PZK Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan (PZK KKTiF)
KONKURENCJE i GRUPY WIEKOWE:
KATA – postanowienia ogólne:
1. W konkurencjach kata zawodnicy startują w systemie chorągiewkowym z repasażami eliminacje i finały.
2. Zawodnicy prezentują dowolne kata WTFSKF.
3. Zawodnicy w finale prezentują inne kata niż w półfinale.
FUKUGO styl klasyczny – naprzemiennie: Kittei + kumite klasyczne.
WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów będą zawodniczki i zawodnicy w wieku:
14 – 15 lat (05 r. – 04 r. juniorzy młodsi),
16 – 18 lat (03 r. – 01 r. juniorzy)
+19 lat ( 2000r. i starsi – seniorzy).
Start według roku urodzenia
UWAGA: PROSZĘ W ZGŁOSZENIACH PODAĆ DOKŁADNĄ WAGĘ ZAWODNIKA
Organizator może zarządzić zmianę podziału grup wagowych.
KONKURENCJE:
A. Kata
Nazwa konkurencji
kata indywidualne juniorek młodszych
kata indywidualne juniorów młodszych
kata indywidualne juniorek
kata indywidualne juniorów
kata indywidualne seniorek
kata indywidualne seniorów

B. Kumite Indywidualne:
Nazwa konkurencji
kumite indywidualne juniorek młodszych -45 kg
kumite indywidualne juniorek młodszych +45 kg
Kumite klasyczne juniorek młodszych
kumite indywidualne juniorów młodszych -55 kg
kumite indywidualne juniorów młodszych -60 kg
kumite indywidualne juniorów młodszych +60 kg
kumite klasyczne juniorów młodszych
kumite indywidualne juniorek -57 kg
kumite indywidualne juniorek +57 kg
Kumite klasyczne juniorek
kumite indywidualne juniorów -65 kg
kumite indywidualne juniorów -70 kg
kumite indywidualne juniorów +70 kg
kumite klasyczne juniorów
Kumite indywidualne seniorek -60 kg
Kumite indywidualne seniorek +60 kg
Kumite klasyczne seniorek
Kumite indywidualne seniorów -70 kg
Kumite indywidualne seniorów -80 kg
Kumite indywidualne seniorów +80 kg
kumite klasyczne seniorów
C. FUKUGO
Nazwa konkurencji
fukugo juniorek młodszych
fukugo juniorów młodszych
fukugo juniorek
fukugo juniorów
fukugo seniorek
fukugo seniorów
D. KONKURENCJE OPEN (wszystkie roczniki razem)
Nazwa konkurencji
Kobudo Kobiet
Kobudo Mężczyzn
Kata drużynowe Kobiet
Kata drużynowe Mężczyzn
E. KODACHI
Nazwa konkurencji
kodachi juniorek młodszych
kodachi juniorów młodszych
kodachi juniorek
kodachi juniorów
kodachi seniorek
kodachi seniorów

OGÓLNE WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
2. Aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej – skan wysłać mailem do
biura komisji komisja@fudokan.pl oraz do biura organizatora: kontakt akktorun@wp.pl lub okazać
osobiście w biurze zawodów podczas rejestracji.
3. Ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe).
4. W konkurencjach kumite obowiązkowe są ochraniacze na krocze i na zęby u mężczyzn oraz na klatkę
piersiową i na zęby u kobiet (wskazane są ochraniacze krocza).
5. Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym. Licencja
zawodnika na rok 2019.
6. Pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich.
7. Dokonanie opłaty startowej.
8. Dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników.
9. Do startu w danej kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.
LICENCJE !
Formalności związane ze sprawdzeniem/wyrobieniem licencji zawodniczej i nostryfikowaniem
lub rejestracją stopnia – koordynuje biuro PZK KKTiF, tel. 667-339-147, e-mail: komisja@fudokan.pl.
Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do startu w mistrzostwach.
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w Mistrzostwach Polski jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2019 LICENCJI
UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Informacji udziela biuro PZK KKTiF, tel. 667-339-147, e-mail: komisja@fudokan.pl.
OPŁATY STARTOWE:
konkurencja indywidualna - 60 zł
konkurencja drużynowa - 90 zł
Płatne w dniu zawodów u organizatora lub na konto organizatora Akademickiego Klubu Karate
Tradycyjnego BS Toruń nr rachunku 61 9511 0000 0052 5637 2000 0010
ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia zawodników do dnia 14.11.2019 (czwartek) elektroniczną formą rejestracji poprzez
aplikację na stronie www.satori.org.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 21
października, zamknięcie w dniu 14 listopada (czwartek do godz. 2400).
W przypadku problemów lub pytań odnośnie rejestracji prosimy o kontakt pod nr tel. 602-389-171.
2. W dniu zawodów, podczas rejestracji należy mieć ze sobą komplet dokumentacji wraz
z oryginalnymi kartami zgłoszeń zawodników ostemplowanymi i podpisanymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
1. Tylko sędziowie, którzy posiadają:
- aktualną licencję sportową/sędziowską PZK KKTiF na rok 2019,
- sędziowie wyznaczeni z komisji Shotokan PZK .
- aktualne badania lekarskie oraz opcjonalnie polisę NNW (wykupowana indywidualnie).
2. Listę powołanych sędziów ustali Komisja Sędziowska KKTiF. Sędzia Główny zawodów; Mariusz
Gawlik powiadomi adresatów osobną korespondencją: e-mailem lub telefonicznie.
3. Organizator zapewni dietę sędziowską i zwrot kosztów podróży (poc. posp. II kl.).

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 – planowane zakończenie zawodów

NOCLEGI I WYŻYWIENIE – we własnym zakresie, na hali czynny będzie bufet.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
2. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł,
tylko przez osobę posiadającą ze sobą ważną licencję trenerską (Coach) w barwach konkretnego
klubu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi
jego Klub.
5. Za niepełnoletnich uczestników mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.
6. Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację organizatora.
7. Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.
9. Kontakt telefoniczny z organizatorem:
– Akademicki Klub Karate Tradycyjnego- Jarosław Mejer , telefon: 507-149-719,
e-mail: akktorun@wp.pl
10. Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Zapraszamy na strony internetowe:
www.fudokan.pl
https://www.facebook.com/Polski.Zwiazek.Karate.KKTiF
www.akkt.torun.pl
www.facebook.com/akkttorun

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

