REGULAMIN ZAWODÓW
Lipnowski Klub Kyokushin Karate działając w porozumieniu z Komisją
Kyokushin Polskiego Związku Karate ma zaszczyt zaprosić reprezentację
Waszego Klubu do udziału
w

46. Mistrzostwach Polski Seniorów
Karate Kyokushin.
I.

ORGANIZATOR
 Lipnowski Klub Kyokushin Karate
Ul. Prusa 3
87-600 Lipno
www.karatelipno.pl
e-mail: pawelkaratelipno@wp.pl
tel: 608 550 031
 Powiat Lipnowski

II.

PATRONAT HONOROWY
Polski Komitet Olimpijski
Starosta Lipnowski - Krzysztof Baranowski

III.

PATRONAT MEDIALNY
Gazeta Pomorska
CLI
Tygodnik Lipnowski
Portal Terazlipno.pl

IV.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
27 kwietnia 2019 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im.
Romualda Traugutta ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno,
wjazd od ulicy Kazimierza Różyckiego.

V.

ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW
Hotel organizacyjny Mistrzostw:
 Hotel Aleksander (ok. 90 miejsc) standard ***
Ul. Szpitalna 23
87-800 Włocławek
Rezerwacja na hasło KARATE pod nr tel. 54 412 66 66
Pokój 2-os. 200 zł (100 zł za os. w tym kolacja, śniadanie oraz
opłata parkingowa)
Pokój 3-os. 300 zł (100 zł za os. w tym kolacja, śniadanie oraz
opłata parkingowa)
 Pokoje dostępne od godz. 12.00
Hotel opcjonalny:
 Hotel Młyn i SPA****
Ul. Stefana Okrzei 77,
87-800 Włocławek
Rezerwacja na hasło KARATE pod nr tel. 500 149 507
Pokój 2-os. 240 zł (120 zł za os. w tym śniadanie oraz opłata
parkingowa)
Pokój 3-os. 300 zł (100 zł za os. w tym śniadanie oraz opłata
parkingowa)
Hotel Młyn znajduje się w odległości 600 m – 6 min. pieszo od
Hotelu Aleksander – organizacyjnego, po tej samej stronie ulicy.
 Przejazd z Hotelu Aleksander oraz Hotelu Młyn z Włocławka na
Halę Sportową do Lipna – odległość 25 km. ( 25 min. przejazd
samochodem)

VI.

KATEGORIE I PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZK:
Kumite seniorów: - 65 kg; -70kg; -75 kg; -80kg; -90kg, +90kg
Kumite seniorek: -55kg; -60kg; -65kg; +65kg
Czas walki:
• eliminacje 2 min + 2 min,
• półfinały i finały 3 min + 2 min +2 min, waga, + 2 min
Konkurencje kumite seniorów i seniorek zostaną rozegrane

indywidualnie, systemem pucharowym z zachowaniem w/w kategorii
wagowych.
Punktacja drużynowa na podstawie wyników indywidualnych
seniorów i seniorek:
I miejsce: 5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt.
Walki o III miejsce nie będą rozgrywane. Przewidziane są puchary dla
najlepszego zawodnika i zawodniczki 46. MP.
VII. ZGŁOSZENIE I LOSOWANIE
1. Rejestracja zawodników i sędziów odbędzie się tylko drogą
elektroniczną pod adresem:
https://www.kihapp.com/tournaments/5022-46-wagowe-mistrzostwapolski-seniorow-karate-kyokushin
2. Podczas rejestracji kluby zobowiązane są do podania numerów
licencji zawodników oraz sędziów PZK. Bez podanego numeru nie
będzie możliwe zgłoszenie zawodnika, sędziego.
3. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń - do 23 kwietnia 2019r. godz.
24.00
Po tym terminie system będzie wyłączony i zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
4. Losowanie odbędzie się 24.04.2019r.
5. Niezgłoszenie się zawodnika do weryfikacji 26.04.2019r do
godziny 19:00 spowoduje skreślenie go z listy startujących.
6. Zawodnicy nie posiadający licencji zawodniczej PZK, zgody
lekarza na udział w zawodach, oświadczenia załączonego do
regulaminu, właściwej wagi w dniu rejestracji (nie ma możliwości
przepisania do innej kategorii ) oraz którzy nie dokonali opłaty
startowej nie będą dopuszczeni do startu w zawodach!
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej
liczby zawodników w każdej kategorii.
2. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać
indywidualne ubezpieczenie NNW.
3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy reprezentujący kluby
zrzeszone w PZK. Klub zgłaszający zawodnika musi posiadać
aktualną (opłaconą) licencję klubową PZK.
4. Do startu w zawodach dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
o ukończone 18 lat,
o dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

minimum 3 kyu,
aktualną kartę zdrowia sportowca,
licencję zawodnika PZK,
potwierdzenie dokonania opłaty startowej na rachunek bankowy
organizatora,
oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dołączona do regulaminu,
macierzysty klub zawodnika powinien posiadać aktualną
licencją klubową PZK,
ubezpieczenie NNW,
czyste, białe karate-gi,
obowiązkowe ochraniacze, zgodne z przepisami PZK:
*seniorzy – suspensoria,
*seniorki – miękki ochraniacz na piersi, białe-tekstylne
ochraniacze „goleń-stopa”
wagę zgodną z kategorią, do której został zgłoszony zawodnik.
(Zawodnik nie mieszczący się w kategorii wagowej, w której
został zgłoszony zostanie zdyskwalifikowany.)
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w
regulaminowym czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.

IX. KALKULACJA KOSZTÓW
 Opłata startowa - 60 zł (w ramach opłaty organizator zapewnia
ciepły posiłek w dniu zawodów).
 Sayonara dla sędziów na koszt organizatora (tylko zgłoszeni
elektronicznie do 10 kwietnia)
 Sayonara dla osób nie sędziujących (towarzyszących,
zawodników) – 80 zł.

Sayonara odbędzie się przy muzyce oraz pokazach.
Osoby (poza zgłoszonymi sędziami) chcące uczestniczyć w Sayonara
prosimy zgłaszać się na:
e-mail: pawelkaratelipno@wp.pl do 10 kwietnia 2019r podając imię i
nazwisko, nazwa klubu z dopiskiem „Sayonara” - opłata na
rachunek bankowy organizatora lub w dniu weryfikacji.
Opłatę startową z tytułu udziału w 46. Mistrzostwach Polski
Seniorów Karate Kyokushin należy dokonać w formie przelewu
na rachunek bankowy organizatora (należy okazać przy weryfikacji
potwierdzenie opłaty) lub opłacić w dniu weryfikacji.

Przelew proszę zatytułować: „opłata startowa + nazwa klubu” oraz
podać ilość zawodników za których dokonano opłaty.
Kluby, które dokonały przelewu na konto organizatora zobowiązane są
do przesłania danych do faktury na adres e-mail:
pawelkaratelipno@wp.pl
Rachunki zostaną wystawione po zaksięgowaniu wpłaty za opłatę
startową na rachunku bankowym organizatora:
Dane do przelewu:
Lipnowski Klub Kyokushin Karate
ul. Prusa 3
87-600 Lipno
PKO BP S.A.
Nr 55 1020 5170 0000 1102 0074 5653
X. HARMONOGRAM ZAWODÓW
Piątek: 26.04.2019r.
13:00 – 19:00 Weryfikacja zawodników w Hotelu organizacyjnym
Aleksander
20:00 – 20:45 Narada sędziów – Hotel organizacyjny Aleksander
21:00 – Sayonara w sali bankietowej Hotelu organizacyjnego
Aleksander
Sobota, 27.04.2019r.
9:00 – 9:45 Odprawa sędziów na hali widowisko – sportowej w Lipnie
10:00 - Rozpoczęcie rywalizacji sportowej.
13:00 - 14:00 Oficjalne otwarcie zawodów.
14:00 - Półfinały i finały
17.00 – Wręczenia pucharów, dyplomów.
Uwaga! - Wszyscy startujący zawodnicy oraz sędziowie
zobowiązani są do udziału w oficjalnym otwarciu 46. Mistrzostw
Polski Seniorów Karate Kyokushin.
Medaliści poszczególnych kategorii wychodzą do dekoracji tylko w
karate-gi i bez obuwia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Drewniak
(9 Dan).
2. Sędzią Technicznym zawodów będzie Shihan Jacek Czerniec
(5 Dan).
3. Sędziów obowiązuje oficjalny strój sędziego Polskiego Związku
Karate Kyokushin/WKF: biała koszula z krótkim rękawem bez
emblematów organizacyjnych, szare spodnie garniturowe bez
mankietów, granatowy krawat, czarne skarpety lub czarne buty
bez obcasów na miękkiej podeszwie, gwizdek na tasiemce.
4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego
Głównego w dniu zawodów.
5. Każdy klub startujący w mistrzostwach zobowiązany jest
wystawić minimum 1 sędziego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszczerbki na zdrowiu, poniesione podczas zawodów oraz
rzeczy zaginione.
7. Organizator zapewni ciepły posiłek podczas zawodów dla
zawodników i sędziów.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
i Organizator.
9. Organizator zapewnia puchary i dyplomy za zajęcie miejsca od
1 do 3.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Mistrzostwa będą transmitowane na żywo pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=PR6RaMReWo&fbclid=IwAR0GqUjiO_fVEC8vxx_kHmP2oZp2Q1FVTHzI7TLZo1SluPgb
UGIma4zIVoY

Organizator 46. Mistrzostw Polski Seniorów
Karate Kyokushin życzy sportowych
sukcesów i miłego pobytu na Kujawach.
Sensei Paweł Olszewski (4 Dan)

