1. ORGANIZATOR

1.1 WSPÓŁORGANIZATOR

2. TERMIN I MIEJSCE

04.06.2016r. niedziela
Hala Głowna Wojskowej Akademii Technicznej w Studium Wychowania
Fizycznego przy ul. Kartezjusza 1 Warszawa, Bemowo.

3. KATEGORIE KUMITE

Senior pierwszy krok – ukończone 18 lat w dniu zawodów
Mężczyźni kategorie wagowe na podstawie zgłoszeń
Kobiety kategorie wagowe na podstawie zgłoszeń
Junior 16 – nie ukończone 18 lat w dniu zawodów (1999 – 2001):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -55, -60, -65, -70, +70 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -55, -60, -65, +65 kg
Młodzik 14 – 15 lat (2002 – 2003):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg
Kadet 12 – 13 lat (2004 – 2005):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -45, -55, +55 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -45, -55, +55 kg
Dzieci 10-11 lat (2006 – 2007):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg
Dzieci 8 – 9 lat (2008 – 2009):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, +30 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, +30 kg
Dzieci 6 – 7 lat (2010 – 2011):
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -25, +25 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -25, +25 kg

Zawodnicy powinni być wyposażeni w bawełniane ochraniacze goleń-stopa i bawełniane
ochraniacze pięści, suspensorium i ochraniacz piersi dla dziewcząt. Organizator zapewnia
kaski. Walki będą odbywać się w ochraniaczach hogo w kategoriach dzieci (2006-2011).
Pozostałe kategorie bez ochraniaczy hogo.
Ograniczenia w kategorii pierwszy krok senior: posiadanie maksymalnie 7 kyu.
Techniki nożne na strefę Jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą !
Dopuszczalne będą również wszystkie techniki nożne na strefę jodan (Mae-geri, Yoko-geri,
Mawashi-geri, Oroshi-geri, Hiza-geri, Ushiro-mawashi-geri, Kaiten-geri)
Na strefę Chudan i Gedan wszystkie techniki dopuszczone. Prosimy aby opiekunowie drużyn
pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach aby uniknąć
niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego
dyskwalifikację
Czas walki:
dzieci: 1 minuta, dogrywka 1 minuta; decyzja
kadet i młodzik: 1.5 minuty, dogrywka 1.5 minuty; decyzja
junior: 2 minuty, dogrywka 2 minuty; decyzja
senior: 2 minuty, dogrywka 2 minuty, decyzja

4. FUNNY SUMO – dla dzieci z roczników 2007 i młodszych

Konkurencja sumo jest stworzona z myślą o najmłodszych i najmniej doświadczonych
zawodnikach, także tych którzy właśnie od tego turnieju chcą zacząć swoją przygodę ze
sztukami walki. Dzieci będą „walczyły” podzieleni na grupy według wieku i wagi.
Zasady:
Żeby zwyciężyć należy zdobyć 2 punkty, które można zdobyć na dwa sposoby:
a) wypychając przeciwnika poza wyznaczone pole
b) jeżeli przeciwnik dotknie maty inną częścią ciała jak stopy.
c) jeżeli przeciwnik straci kontakt z matą obiema stopami (zostanie podniesiony)
W konkurencji Sumo nie wolno wykonywać: kopnięć, uderzeń.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Turnieju mogą brać udział reprezentacje składające się z dowolnej liczby zawodników.
UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje
możliwość połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć
konieczność innego podziału kategorii. W związku z powyższym w zgłoszeniach proszę
podać stopień oraz dokładną wagę zawodnika we wszystkich kategoriach wiekowych !!!
Zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez swoje macierzyste kluby.
Każdy klub zobowiązany jest do wystawienia minimum 1 sędziego. W przypadku braku
sędziego każdy zawodnik klubu wpłaca podwójne wpisowe.
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 30 zł. Opłata płatna gotówką w
dniu zawodów przez kierownika drużyny zgodnie z listą zgłoszonych zawodników !

Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają medale i dyplom.
Puchary dla najlepszych, dla każdego uczestnika dyplom.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników należy przesłać W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia
31.05.2016 r. na adres e-mail: malew27@wp.pl . Przed zawodami nastąpi weryfikacja
zgłoszeń i wagi zawodników. Zawodnik, który ma podaną niewłaściwą wagę w zgłoszeniu
wpłaca podwójne wpisowe. Tolerancja wagi +/- 1kg.
W przypadku pytań: 794735434 Maciej Lewicki

7. WYMAGANE DOKUMENTY
•
•
•

Indywidualne badania sportowo-lekarskie. Nie będą honorowane zbiorcze listy badań
lekarskich w konkurencji KUMITE
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Brak zgody rodziców skutkuje skreśleniem
z listy zawodników.
Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika

8. SĘDZIOWIE w konkurencji KUMITE
Sędziowie zobowiązani są do posiadania:
• Czarne spodnie.
• Granatowa koszula lub czarna koszula
• Żółta/Złota/Biała muszka + gwizdek.

Osoby nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone.

9. PROGRAM TURNIEJU:
8:00 – 9.00 rejestracja zawodników sumo
9.15 - rozpoczęcie konkurencji FUNNY SUMO
10.30 – dekoracja i wręczenie nagród dla zawodników FUNNY SUMO
9.30-11.00 weryfikacja zawodników KUMITE
11:15 – początek zawodów w konkurencji KUMITE
16:00 – dekoracja zawodników, wręczenie nagród

OSU ! ! !

Turniej Karate Shinkyokushin HEROS CUP 2017
Klub/Dojo:
Trener/Instruktor:
Zawodnicy:
Lp.

imię i nazwisko

Sędziowie:

rocznik

stopień

waga

kumite sumo

Turniej Karate Shinkyokushin HEROS CUP 2017
ZEZWOLENIE
Zezwalam mojemu synowi/córce_______________________________ na
udział w Turnieju Karate Shinkyokushin HEROS CUP 28.05.2017r.
Oznajmiam, że znany jest mi regulamin zawodów. Oświadczam również, że
syn/córka jest objęty/a ubezpieczeniem i posiada aktualne badania
lekarskie/sportowe.
Jednocześnie na podstawie Ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
nieograniczone wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografii, filmie,
internecie lub innych mediach w zakresie związanym z realizacją w/w turnieju
______________________
Podpis rodzica/ opiekuna
Miejscowość ____________data________________

