
BURMISTRZ  GMINY  GOLENIÓW
LUKS  KARATE  GOLENIÓW
KRAJOWE ZRZESZENIE LZS

ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE

ZAPRASZAJĄ  NA

XIV OGÓLNOPOLSKIE  ZAWODY  KARATE

GOLENIÓW  OPEN  2011

 

SOBOTA  07.05.2011

Hala widowiskowo-sportowa ZSP w Goleniowie ul. Niepodległości 1
Kompleks Sportowy FALA - basen

Początek zawodów  godz. 12.30

Impreza dofinansowana ze środków Gminy Goleniów



REGULAMIN

1. ORGANIZATOR : L.U.K.S. KARATE-GOLENIÓW
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS
Krajowe Zrzeszeni LZS
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate

2. CEL : Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach , popularyzacja karate 
wśród dzieci młodzieży i dorosłych , promocja miasta Goleniów przez sport.

3. MIEJSCE  ZAWODÓW : Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie 

        ul.Niepodległości 1,  Kompleks Sportowy FALA  ( basen )

4. WARUNKI  UDZIAŁU : 
4.1. posiadany stopień karate minimum 9.1 kyu potwierdzony certyfikatem PZK
4.2. posiadanie dowodu tożsamości ze zdjęciem 
4.3. zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do startu w zawodach 

           4.5 posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZK
           4.6 w zawodach mogą uczestniczyć kluby członkowskie PZK z ważną licencją klubową
           4.4. przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem, pocztą elektroniczną , telefonicznie na adres 
                 do dnia  04.05.2011 do godz. 22.00

WITOLD  TRACZYK
UL. WEJHEROWSKA 59

70-834 SZCZECIN

TEL/FAKS  091 4600 152
EMAIL: witon@witon.gigabox.pl
tel.kom. 0 501 089 650

5. LOSOWANIE: na podstawie zgłoszeń w dniu 05.05.2011  godz. 22.00
     Do tej godziny istnieje możliwość korekty zgłoszeń
     W dniu zawodów możliwe będzie tylko wykreślenie zawodnika , który nie przyjechał na zawody i 
wstawienie innego w tej samej kategorii
      Za zgodą sędziego głównego będzie możliwość dopisania zawodnika w wolne miejsce na drabince danej 
kategorii przed rozpoczęciem zawodów . W przypadku małej ilości zawodników istnieje możliwość połączenia 
konkurencji . Liczba zawodników i drużyn – nieograniczona.

6. OPŁATY  STARTOWE : 25 zł. - start w jednej konkurencji indywidualnej
          40 zł  - start w dwóch konkurencjach indywidualnych
          40 zł – konkurencja drużynowa

7 . NAGRODY : Puchary, dyplomy , statuetki, dyplomy za udział dla wszystkich uczestników.

BASEN  GRATIS  DLA  WSZYSTKICH  STARTUJĄCYCH  ZAWODNIKÓW
oraz

STRZELNICA  PNEUMATYCZNA

 

mailto:witon@witon.gigabox.pl


KONKURENCJE

KATA INDYWIDUALNE

       CHŁOPCY :  1.  do 7 lat DZIEWCZĘTA : 9. do 7 lat
   2.  8 – 9 lat  9-8 kyu                                                    10. 8 – 9 lat  9-8 kyu
   3.  8 - 9 lat  + 7 kyu   11. 8 – 9 lat  + 7 kyu 
   4. 10 – 11 lat 9-8 kyu                                                  12. 10 – 11 lat  9 – 8 kyu
   5. 10 – 11 lat + 7 kyu                  13.  10 – 11 lat + 7 kyu 
   6. 12 – 13 lat - młodzicy    14.  12 - 13 lat - młodziczki
   7. 14 – 15 lat - /juniorzy młodsi/ kadeci    15.  14 - 15 lat – juniorki młodsze
   8. 16 – 17 lat - juniorzy    16. 16 – 17 lat - juniorki
                                  

KUMITE  INDYWIDUALNE
                                     CHŁOPCY                                                                  DZIEWCZĘTA

                            17. 10 – 11 lat  - 40 kg                                                   25 . 10 – 11 lat -40kg
                            18. 10 – 11 lat  + 40 kg                                                  26 . 10 – 11 lat + 40 kg
                            19.  12 – 13 lat  -50 kg                                 27  12 – 13 lat  -50kg

              20.  12 – 13 lat  , +50 kg    28.  12 – 13 lat  +50 kg
              21.  14 – 15 lat  - 63 kg                  29.  14 – 15 lat  – 54 kg

22.  14 – 15 lat   + 63 kg       30. 14 – 15 lat  + 54 kg
23.  16 – 17 lat   - 70 kg                  31.  16 – 17 lat   - 55 kg
24.  16 – 17 lat   + 70 kg        32.   16 – 17 lat   + 55 kg

                                                                               

KATA  DRUŻYNOWE

CHŁOPCY :  33.  do 10  roku życia DZIEWCZĘTA :  36.  do 10  roku życia
          34.  11 – 14 lat                   37.  11 – 14 lat
          35. 15 – 17 lat                                                                                     38. 15 – 17 lat

                  

KUMITE  DRUŻYNOWE

39. 12 – 13 lat dzieci                41. 12 – 13 lat dzieci 
40.  kadeci + juniorzy 42. kadeci + juniorzy
  

                                                                                                         



Sędziowanie :

Kata indywidualne dla dzieci do 9 lat   system 2 KO , kata do niższego stopniem
Pozostałe kategorie wg przepisów WKF , repasaże, 2 trzecie miejsca
Zawodnicy 10 – 11 lat dwa kata minimum .Młodzicy , kadeci , juniorzy w każdej rundzie inne kata.

Kata drużynowe – do 10 r.ż. mogą powtarzać kata , 11 – 13 lat minimum 2 kata , pozostali w każdej rundzie 
inne kata.

Kumite indywidualne – wg przepisów WKF. kadeci  i młodzicy czas walki 90 sek.  juniorzy 2 min. 
Obowiązkowe ochraniacze na zęby , napiętniki oraz nagolenniki i ochraniacze stóp  wzór WKF .W zgłoszeniu 
koniecznie podać wagę zawodnika . Zawodnicy zostaną przydzieleni na dwie grupy wagowe .

Kumite drużynowe – 3 osoby młodzicy , kadeci czas walki 90 sek. juniorzy 2 min . Drużyna może zostać 
uzupełniona przez 1-go zawodnika z młodszej grupy wiekowej .

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- Organizator w porozumieniu z sędzią głównym może dokonać połączenia grup oraz innych zmian w 
regulaminie.

- Startujący mają obowiązek posiadania obi zgodnie z posiadanym stopniem karate w swoim stylu
- Zawodnicy do dekoracji występują obowiązkowo w karategach
- Kluby ubezpieczają swoich zawodników od NNW we własnym zakresie
- W czasie trwania zawodów czynny będzie bufet z daniami gorącymi
- Wszelkich informacji udziela organizator Witold Traczyk tel.kom. 0 501 089 650
- Informacja o bazie noclegowej i wyżywieniu w  Centrum Informacji Turystycznej tel. 091 418 95 90 od 

godz. 10.00
- Restauracje , hotele , dworzec , hala , basen – wszędzie blisko

UWAGA!! UWAGA !!

Wszyscy zawodnicy , trenerzy i opiekunowie ekip mają w dniu zawodów wejście na basen gratis w ramach 
startu. Proszę o zabranie strojów kąpielowych. Basen znajduje się przy na kompleksie FALA ..

PROGRAM  ZAWODÓW

- przyjazd ekip do godziny 11.00
- rejestracja  opłaty od  godziny 09.30 przy stoliku organizatora
- odprawa sędziowska godz. 11.00
- odprawa kierowników ekip ok. 11.15
- oficjalne rozpoczęcie zawodów godz. 11.30
- dekoracje bezpośrednio po zakończeniu konkurencji
- planowany koniec imprezy ok. 15 - tej

W czasie trwania zawodów czynny będzie dobry  bufet z daniami gorącymi  napojami !!!

A także stoisko firmy  ADIDAS   z akcesoriami do karate :pasy  ochraniacze i  karategi  !!!



FORMULARZ ZGŁOSZENIA  GOLOPEN 2011

KLUB:....................................................................
kierownik/prezes/trener:.........................................
telefon kon. /mail :..................................................

Konkurencja Imię i nazwisko Data ur. Stopień Waga

DRUŻYNY KATA: / składy /

DRUŻYNY KUMITE : / składy /
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