Regulamin
Tczew Open 01.10.2011
CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja
karate WKF jako sportu kwalifikowanego. Promocja miasta Tczewa, powiatu Tczewskiego, oraz
województwa pomorskiego.
ORGANIZATORZY

Tczewski Klub Karate -do
Starostwo Tczewskie
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
HALA Sportowa II LO przy ul. K. Marysieńki 10 w Tczewie
KONKURENCJE
Chłopcy

Dziewczęta
INDYWIDUALNE

Kata

Kata

Chłopcy 7-9 lat

Dziewczęta 7-9 lat

Chłopcy 10-11 lat

Dziewczęta 10-11 lat

Młodzicy 12-13 lat

Młodziczki 12-13 lat

Kadeci i Juniorzy 14-17 lat

Kadetki i Juniorki 14-17 lat

Seniorzy

Seniorki

Kumite

Kumite

Chłopcy 10-11 lat

-35, +35

Dziewczęta 10-11 lat

-34, +34

Młodzicy 12-13 lat

-55,+55

Młodziczki 12-13 lat

-45, +45

Kadeci 14-15 lat

-63, +63

Kadetki 14-15 lat

-52, +52

Juniorzy 16-17 lat

open

Juniorki 16-17 lat

open

Seniorzy 18+

open

Seniorki 18+

open

DRUŻYNOWE
Kata

Kata

Chłopcy 10 lat i młodsi

Dziewczęta 10 lat i młodsze

Chłopcy 11-13 lat

Dziewczęta 11-13 lat

Kadeci i Juniorzy 14-17 lat

Kadetki 14-17 lat

Kumite (3+1)

Kumite (3+1)

Chłopcy 10-11 lat

Dziewczęta 10-11 lat

Młodzicy 12-13 lat

Młodziczki 12-13 lat

Kadeci i Juniorzy 14-17 lat

Kadetki i Juniorki 14-17 lat

PRZEPISY
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami WKF z następującymi zmianami:
a) kata indywidualne:
- w kategoriach 9 lat i młodsi dowolne kata
- w kategoriach 10-11 lat kata dowolne, w finale inne kata
- w kategoriach młodzików w każdej rundzie inne kata (od H-1)
- w kategoriach kadetów , juniorów i seniorów w każdej rundzie inne kata wg listy WKF
b) kata drużynowe:
- w kategoriach 10 lat i młodsi kata dowolne, w finale inne kata, w finale bunkai nie jest wymagane
- w kategoriach 11-13 lat w każdej rundzie inne kata (od H-1), w finale bunkai nie jest wymagane
- w kategoriach kadetów , juniorów oraz seniorów wg WKF
c) kumite indywidualne i drużynowe:
- w kategoriach 10-11 lat czas walki 60sek.
- w kategoriach młodzików czas walki 90sek.
- w kategoriach kadetów i juniorów czas walki 120 sek.
- na odpowiedzialność klubów kadeci mogą startować bez masek i ochraniaczy na korpus, pozostałe
ochraniacze obowiązkowo.
WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących w terminie do 25.09.2011 – e-mailem na adres : arek.s@interia.pl
Warunki przedstartowe
- aktualne badania lekarskie
- uiszczenie opłaty startowej
- legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości
- dokumenty ubezpieczenia NNW
- aktualna licencja zawodnicza PZK
PROGRAM ZAWODÓW
- 01.10.2011 (sobota)
- godz. 8.00-8.30 – weryfikacja dokumentów i ważenie
- godz. 8.30 – odprawa sędziowska
- godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
- godz. 9.00-18.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)
OPŁATY STARTOWE
35 zł - za konkurencję indywidualną
60 zł – za konkurencje drużynową - w dniu zawodów u organizatora
WIEK ZAWODNIKÓW
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
NAGRODY
Wszyscy medaliści otrzymują medale i dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo otrzymają
puchary. Dla najlepszego zawodnika lub zawodniczki w kategoriach wiekowych 9 lat i młodsi, 10-11lat,12-

13lat,14-15lat oraz kadeci i kadetki organizator przewidział specjalne nagrody rzeczowe
natomiast dla najlepszego zawodnika lub zawodniczki w kategorii junior, senior przyznana zostanie
nagroda pieniężna w wysokości 150 euro
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
- złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
- za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora
SĘDZIOWIE
Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z przewodniczącym komisji sędziowskiej.
NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Kluby rezerwują we własnym zakresie
Hotel Carina ul. AL. Solidarności 19 tel. (58) 531-51-88
Zajazd Roma Tczew ul. Rokicka 21 tel.(58) 531-60-15
Pokoje Gościnne „Fitness i Sporty Walki „ Kolnik ul. Świerkowa 7 (58) 683-94-68
Podczas trwania zawodów czynny będzie bufet.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Arkadiusz Stubba 504-237-700, tel/fax 058 6839468

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klub:
Imię i nazwisko trenera:
tel.

Lp.

www.

Nazwisko i Imię

e-mail:

Data urodz.

Stopień

Waga
Kata

Kumite

DRUŻYNY:

