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www.karate.rzeszow.pl

CARPATHIA
KYOKUSHIN CUP
Organizator:

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM,
35-069 Rzeszów, ul. Bernardyñska 5
biuro - tel./fax.: 17 852 67 55, Janusz Wiœniewski - tel. kom.: 507 133 280
e-mail: jwisniewski@orange.pl, www.karate.rzeszow.pl

1.Kategoria KUMITE „semi kontakt” dziewczêta i ch³opcy.
Wymagane min. 8 kyu. Zawodnicy podczas walki s¹ chronieni przez kaski i ochraniacze tu³owia, które
zapewnia Organizator. Dodatkowo zawodnicy powinni posiadaæ w³asne bia³e i dopasowane bawe³niane
ochraniacze na goleñ i stopê, d³oñ oraz ch³opcy suspensorium.
Dopuszczalne jest stosowanie technik: tsuki chudan, shita tsuki, seiken mawashi tsuki, hiza geri chudan,
may geri chudan, mawashi geri/gedan, chudan i jodan, ushiro geri chudan, yoko geri chudan.
Nie wolno stosowaæ technik no¿nych opadaj¹cych!!! We wszystkich kategoriach semi kontakt zawodnicy
musza kontrolowaæ si³ê kopniêæ na strefê g³owy!!!
1. Kumite semi kontakt ch³opcy „kadeci” 12 - 13 lat 1999 - 1998 r.
kategorie wagowe: - 45kg, +45 kg.
2. Kumite semi kontakt ch³opcy „m³odzicy” 14 - 15 lat 1997 - 1996 r.
kategorie wagowe: - 60kg, +60 kg.
3. Kumite semi kontakt ch³opcy „juniorzy m³odsi” 16 - 17 lat 1995 - 1994 r. oraz rocznik 1993
(nie ukoñczone w dniu zawodów 18 lat) - kategorie wagowe: - 75kg, +75 kg.
4. Kumite semi kontakt dziewczêta „kadetki” 12 - 13 lat 1999 - 1998 r.
kategorie wagowe: open,
5. Kumite semi kontakt dziewczêta „m³odziczki” 14 - 15 lat 1997 - 1996 r.
kategorie wagowe: open,
6. Kumite semi kontakt dziewczêta „juniorki m³odsze” 16 - 17 lat 1995 - 1994 r. oraz rocznik 1993
(nie ukoñczone w dniu zawodów 18 lat) - kategorie wagowe: open,
Obowi¹zkiem zawodnika jest stawienie siê do walki w regulaminowy czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Czas walki 1,5 min oraz ewentualna dogrywka 1 min., przy ponownym remisie decyduje ró¿nica wagi min 3 kg.

2. Kategorie kumite junior „PIERWSZY START” kobiet i mê¿czyzn.
Wymagane min. 7 kyu, max. 5 kyu. Wy³¹cznie osoby rozpoczynaj¹ce starty w kumie.
Zawodnicy powinni posiadaæ w³asne bia³e i dopasowane bawe³niane ochraniacze na goleñ i stopê,
oraz d³oñ. Panowie powinni posiadaæ suspensorium a panie regulaminowe ochraniacze piersi.
Dopuszczalne jest stosowanie technik: tsuki chudan, shita tsuki, seiken mawashi tsuki, hiza geri chudan,
may geri chudan, mawashi geri/gedan, chudan i jodan, ushiro geri chudan, yoko geri chudan.
1. Kumite mê¿czyzn full kontakt 18 - 21lat, 1990 - 1993 r. (ukoñczone co do dnia18 lat).
kategorie wagowe: - 70 kg, - 80 kg, + 80 kg,
2. Kumite kobiet full kontakt 18 - 21lat, 1990 - 1993 r. (ukoñczone co do dnia18 lat).
kategorie wagowe: -60 kg, +60 kg.
Obowi¹zkiem zawodnika jest stawienie siê do walki w regulaminowy czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Czas walki 2 min oraz ewentualna dogrywka 2 min., Przy ponownym remisie decyduje ró¿nica wagi min 5 kg.

3.Kategorie kumite seniorów - (min. 4 kyu) kobiet i mê¿czyzn.
Panowie powinni posiadaæ suspensorium a panie regulaminowe ochraniacze piersi.
1. Kumite mê¿czyzn full kontakt (ukoñczone co do dnia18 lat)
kategorie wagowe: - 70 kg, - 80 kg, -90 kg, +90 kg.
2. Kumite kobiet full kontakt (ukoñczone co do dnia18 lat)
kategorie wagowe: -60 kg, +60 kg.
Obowi¹zkiem zawodnika jest stawienie siê do walki w regulaminowy czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Czas walki 3 min oraz ewentualna dogrywka 2 min., przy ponownym remisie decyduje ró¿nica wagi min 5 kg. a
w kat. +90 kg decyduje ró¿nica 10 kg.

4. Ogólne warunki uczestnictwa.
Turniej zostanie rozegrany wg zasad Europejskiej Organizacji Karate (EKO).
W Turnieju mog¹ braæ udzia³ zaproszone reprezentacje sk³adaj¹ce siê maksymalnie z 2 zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych z ró¿nych organizacji Karate Kyokushin.
UWAGA: Jeœli w poszczególnych kategoriach bêdzie zbyt ma³o zawodników istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia z inn¹
kategori¹ wagow¹. Po analizie zg³oszeñ mo¿e wynikn¹æ koniecznoœæ innego podzia³u kategorii.
W zwi¹zku z powy¿szym w zg³oszeniach proszê podaæ dok³adn¹ wagê zawodnika
we wszystkich kategoriach wiekowych !!!
Uczestnicy turnieju wnosz¹ op³atê startow¹ w wysokoœci 25 z³. Op³ata p³atna gotówk¹ w dniu zawodów.
Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymaj¹ puchary i dyplomy.
Przewidywane s¹ tak¿e nagrody rzeczowe. Nie bêdzie walk o III miejsce.
Zg³oszenia zawodników nale¿y przes³aæ NAJPÓ•NIEJ do 8 lutego 2011 r. (wtorek) do godz. 24.00.
Losowanie odbêdzie siê w czwartek 10 lutego 2011 r. na podstawie zg³oszeñ.
Przed zawodami nast¹pi weryfikacja zg³oszeñ i wagi zawodników.
ZAWODNICY NIEZG£OSZENI W TERMINIE NIE WEZM¥ UDZIA£U W TURNIEJU.
ZAWODNICY, KTÓRZY NIE PRZEJD¥ WERYFIKACJI WAGI ZOSTAN¥ SKREŒLENI Z LISTY STARTOWEJ.
Do zawodów bêd¹ dopuszczeni zawodnicy posiadaj¹cy:
- aktualn¹ kartê zdrowia sportowca od lekarza sportowego,
- czyste bia³e karate-gi
- bia³e bawe³niane ochraniacze goleñ + stopa (semi kontakt i juniorzy),
bia³e bawe³niane ochraniacze d³oni (semi kontakt i juniorzy), suspensoria ch³opcy (wszystkie kategorie kumie)
oraz ochraniacze na piersi dla kobiet (kumie junior i senior),
- niepe³noletni - pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów prawnych na udzia³ w turnieju wg
za³¹czonego wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z Turnieju.
- aktualn¹ legitymacjê szkoln¹ lub inny dokument to¿samoœci ze zdjêciem stwierdzaj¹cy
wiek zawodnika (dok³adna datê urodzenia),
- juniorzy i seniorzy ukoñczone 18 lat (co do dnia),
- polisê ubezpieczeniow¹ nnw.
Organizator nie zapewnia noclegu.
Sêdzi¹ G³ównym Turnieju bêdzie sensei Remigiusz Karpiñski 4 Dan.
Kierownik ekipy zobowi¹zany jest do sêdziowania i powinien posiadaæ w tym celu kompletny strój sêdziowski.
Sk³ady sêdziowskie zostan¹ powo³ane w dniu zawodów.
Zawody rozgrywane bêd¹ na 2 matach..
W sprawach nieobjêtych regulaminem decyduje Organizator oraz Sêdzia G³ówny.
Punktacja dru¿ynowa prowadzona bêdzie na podstawie wyników indywidualnych dru¿yny:
I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1 pkt.

5. Program imprezy:
PRZYJAZD EKIP I WERYFIKACJA ZG£OSZEÑ I WAGI
NARADA SÊDZIÓW
ELIMINACJE W KUMITE SEMI KONTAKT
OBIAD
OFICJALNE OTWARCIE
PÓ£FINA£Y I FINA£Y KUMITE
DEKORACJA KUMITE

08:00 - 9:30
09:30 - 10:30
10.30 - 15.00
14.00 - 15.00
15:00 - 15:30
15:30 - 18:00
18:00

6. Noclegi:
Zainteresowanym noclegiem podajemy kontakt do rzeszowskich hoteli.
Hotel Iskra, ul.D¹browskiego 75, tel.: +48 17 854 97 40, www.hoteliskra.pl
Hotel Hetman,ul. Langiewicza 29b, tel.:+48 17 850 71 91,
Hotel Forum, ul Lisa Kuli 19, tel.: +48 17 859 40 38, www.hotelforum.pl
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Ja ni¿ej podpisany/na wyra¿am zgodê na udzia³ mojego dziecka:

.............................................................................................
na udzia³ w w/w Turnieju w konkurencji KUMITE
(walka w semi kontakcie). Oœwiadczam jednoczeœnie,
¿e zapozna³em/am siê z regulaminem Turnieju.
...............................................

....................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

nr kontaktowy
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