Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN w RADZYMINIE
ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału
w dniu 10 marca 2019r w

I.

MISTRZOSTWACH MAKROREGIONU WSCHODNIEGO
KARATE KYOKUSHIN
oraz
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTWACH
MŁODZIKÓW
ORGANIZATOR

MKS Karate Kyokushin w Radzyminie
II. WSPÓŁORGANIZATOR
Okręgowy Związek Karate Woj.Mazowieckiego
III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Radzyminia Krzysztof Chaciński
IV. PATRONAT MEDIALNY
TVP Sport , Wieści Podwarszawskie,
V.
TERMIN I MIEJSCE
10 MARCA 2019 r.
HALA SPORTOWA ROKiS W RADZYMINIE UL.Jana Pawła II 20
VI. ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE
1. Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonać poprzez system KARATESTAT do 8.03.2019 r.
(piątek) do godz. 24.00 . Listy zawodników będą dostępne na stronie rejestracji On – Line.
2. Weryfikacja zawodników odbędzie się 9 marca (sobota) br. w godz. 18.00 – 20.00 i 10 marca
(niedziela)w godz. 9.00 – 10.00 w Sali konferencyjnej ROKiS ul. Jana Pawła II 20
3. Losowanie nastąpi w dniu 10 marca (niedziela ) po weryfikacji.

Link do strony rejestracyjnej
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
procedura rejestracyjna jest szybka i prosta (jednorazowa )
zawody obsługuje system KARATESTAT należy :
1.zalogować klub do sytemu podając dane i hasło,
na stronie rejestracyjnej po zalogowaniu pojawią się wtyczki z poszczególnymi opisami i wówczas należy:
2.wpisać zawodników do systemu(dane i zawodnicy pozostają i można ich aktywować przy kolejnych
turniejach)
3.Zgłosić zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych danego turnieju( tylko zaznaczyć w kratce)
4.Aktywować zapisanych zawodników w systemie (zgodnie ze zgłoszeniem zaznaczyć kratkę) w danym
turnieju.(to automatycznie wygeneruje wszystkie dane na identyfikatorach zgłoszeniowych )
5. wydrukować wszystkie wygenerowane identyfikatory zgłoszeniowe poszczególnych
zawodników z kodem kreskowym (rozdać zawodnikom przed weryfikacją) - TRENER I
ZAWODNIK SPRAWDZA ,CZY SIĘ WSZYSTKO ZGADZA I CZY PRAWIDŁOWO ZOSTAŁ ZGŁOSZONY
DO KATEGORII STARTU.

6. rejestracja jednego zawodnika z weryfikacją aktualnej wagi trwa ok. 10s.(skanujemy kod kreskowy i to
wszystko)System automatycznie sam przesuwa zawodników , którzy nie mieszczą się w podanych
wcześniej wagach.
To wszystko powoduje , że nasze losowanie całego turnieju trwa ok 15 min.
Co najważniejsze system jest tak przygotowany ,że może obsługiwać go każdy kto potrafi posługiwać się
komputerem (czyli obecnie wszyscy)
W razie problemów proszę dzwonić 605857585

Regulamin
MISTRZOSTW MAKROREGIONU WSCHODNIEGO
KARATE KYOKUSHIN
1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
• Kumite seniorów (ukończone 18 lat),
• Kumite seniorek (ukończone 18 lat),
• Kumite Masters (ukończone 35 lat),
• Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 2003, 2002 i 2001- zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat),
• Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 2003, 2002 i 2001- zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat),
• Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2004 i 2005),
• Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2004 i 2005),
• Kata seniorów (rocznik 2000 i starsi),
• Kata seniorek (rocznik 2000 i starsi),
• Kata juniorów (roczniki 2003, 2002 i 2001 - zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat),
• Kata juniorek (roczniki 2003, 2002 i 2001 - zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat).
• Kata juniorów młodszych (roczniki 2004 i 2005),
• Kata juniorek młodszych (roczniki 2004 i 2005).

MATA „C”
2. Konkurencja kumite seniorów (ukończone 18 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym
w kategoriach:
• Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg
• Kobiety: kat. –55, -60, - 65kg, +65 kg
3. Konkurencja kumite masters (ukończone 35l. od rocz. 1984) zostanie rozegrana systemem
pucharowym w kategoriach:
• Mężczyźni: kat -85, +85 kg

MATA „B”
4. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów (16-17 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym w
kategoriach:
• Juniorzy: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
• Juniorki: kat. -55, -60, +60kg
5. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych (14-15 lat) zostanie rozegrana systemem
pucharowym w kategoriach:
• Juniorzy młodsi: kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg
• Juniorki młodsze: kat. -50, -55, +55kg

6. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
• I tura obowiązkowa – zawodnik wykonuje kata określone w drodze losowania,
• II tura – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej:
Seniorzy/Seniorki:
• I tura: Pinan sono yon, Pinan sono go, Yantsu, Tsuki no kata, Saifa.
• II tura: Kanku-dai, Geksai-sho, Seienchin, Geksai-dai, Sushi-ho, Garyu, Seipai.
Juniorzy/Juniorki:
• I tura: Pinian sono ni, Pinian sono san, Pinian sono yon.
• II tura: Pinian sono go, Tsuki no kata, Geksai dai, Geksai sho, Yantsu, Saifa.
Juniorzy młodsi/Juniorki młodsze:
• I tura: Taikioku sono san, Pinan sono ichi, Pinan sono ni.
• II tura: Pinan sono san, Pinan sono yon, Tsuki no kata, Sakugi sono ni, Sakugi sono san

REGULAMIN
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
MŁODZIKÓW

MATA „A”
Młodzik 12-13 lat (2007 - 2006)
1. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów i regulaminu PZK w konkurencjach:
• Kumite semi kontakt chłopców,
• Kumite semi kontakt dziewcząt,
• Kata indywidualne chłopców,
• Kata indywidualne dziewcząt,
2. Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w kategoriach:
• Młodzicy: -40kg,-45 kg, -50 kg -60 kg, +60 kg,
• Młodziczki: -40 kg, -50 kg, +50 kg,
Czas trwania walki 1,5 min, możliwa jest tylko jedna dogrywka 1,5 min.
3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
• I tura obowiązkowa –zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
• II tura – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej:
• I tura: Taikioku sono ichi, Taikioku sono san, Pinian sono ichi.
• II tura: Pinian sono ni, Pinian sono san, Pinian sono yon, Tsuki no kata, Sakugi sono san.

VII. PROGRAM ZAWODÓW
09-03-2018 r. (sobota)
18.00 – 20.00 weryfikacja zawodników hala ROKiS
10-03-2018 r. (niedziela)
9.00 – 10.00 - weryfikacja zawodników
9.30 – 10.00- narada sędziów (sala I piętro)
10.15 – oficjalne otwarcie
10.30 - 14.30 – rozpoczęcie zawodów, eliminacje
13.00 - obiad (w trakcie trwania zawodów)
15.0 – 16.00 - walki półfinałowe i finałowe
17.00– 18.00 - dekoracja zwycięzców
VIII WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z klubów mających
aktualną licencję PZK.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:





minimum 4 kyu (seniorzy), 6 kyu (juniorzy), 8 kyu (juniorzy młodsi), 9,1 kyu (młodzicy)
aktualną kartę zdrowia sportowca ,licencję zawodnika PZK
dowód osobisty / legitymację szkolną
czyste, białe karategi , białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii (białe tekstylne
piąstkówki i białe tekstylne ochraniacze na goleń-stopę, kaski, ochraniacze krocza

IX OPŁATA STARTOWA
 Opłata startowa wynosi 60 zł (w tym obiad)
 Wpłaty prosimy dokonać razem ze zgłoszeniem do dnia 8 marca 2019 przelewem na konto :

Millennium 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863

k

35 1160 2202 0000 0002 5038 9863

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1.
2.
3.
4.
5.

Sędzia Główny : Andrzej Drewniak
Sędzia Techniczny: Jacek Czerniec.

Protesty należy składać do Sędziego Głównego.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu Mistrzostw.

6. Za zajęcie miejsc od 1 - 3 (nie będzie walki o trzecie miejsce) organizator zapewnia puchar i dyplom.
7. Każdy klub ma obowiązek wystawienia minimum jednego sędziego.

XI KONTAKT
telefoniczny: Tomasz Lenkiewicz 605857585
e-mail: t.lenkiewicz@wp.pl
Adres do korespondencji :
MKS Karate Kyokushin, 05-250 Radzymin, Jana Pawła II 20

Wszystkim zawodnikom życzymy sukcesów sportowych

OŚWIADCZENIE
(dla niepełnoletnich zawodników)

Oświadczam, że, znam zasady walki semi -contakt, obowiązujące regulaminy i przepisy

Mistrzostw Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin
Posiadam aktualne badania lekarskie, potwierdzające mój dobry stan zdrowia i możliwość
startu w turnieju. Wyrażam zgodę, aby wszystkie reprodukcje podobizny mojej osoby
wykonane przez organizatora w związku z w/w. zawodami były wykorzystywane do celów
reklamowych.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………

w turnieju 10 marca 2019 r w Radzyminie.
Miejsce, data i podpis opiekuna
…………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że, znam zasady walki kumite seniorów, obowiązujące regulaminy i przepisy

Mistrzostw Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin
Posiadam aktualne badania lekarskie, potwierdzające mój dobry stan zdrowia i możliwość
startu w turnieju. Wyrażam zgodę, aby wszystkie reprodukcje podobizny mojej osoby
wykonane przez organizatora w związku z w/w. zawodami były wykorzystywane do celów
reklamowych.

w turnieju 10 marca 2019 r w Radzyminie.
Miejsce, data i podpis zawodnika
…………………………………………………………………………………………

