UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
KYOKUSHIN KARATE W BRZOSTKU
ul. Rynek 31 39-230 BRZOSTEK

Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza
miasta Brzostek
z okazji Dnia Dziecka
I. CEL
Popularyzowanie dalekowschodnich sztuk walki i samoobrony.
Prowadzenie działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku
ul. Rynek 31 39-230 Brzostek
email: robertkolbusz@interia.pl
tomekmen102@wp.pl

III. WSPÓŁORGANIZATOR
Urząd Miejski w Brzostku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku

IV. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Brzostek

V. PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Brzostek

VI. TERMIN i MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie dnia 1 czerwca 2019 r. ( sobota )
HALA Widowiskowo-Sportowa w Brzostku

VII. KONKURENCJE
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KATA JEDNO DO WYBORU .
W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria może zostać
odwołana lub połączona z inną grupą.

VIII. KATEGORIA KUMITE
kumite chłopcy 2010 i młodsi -25kg, + 25kg
kumite chłopcy 2009-2008 – 30kg, +30kg
kumite chłopcy 2007-2006 - 40kg +40kg
kumite chłopcy 2005-2004 -50kg, +50kg
kumite chłopcy 2003-2002 -60kg, +60kg (oraz rocznik 2001 nie ukończone 18 lat w
dniu zawodów)
kumite dziewczęta 2010 i młodsze – 25kg, +25kg
kumite dziewczęta 2009-2008 – 30kg,-+30kg
kumite dziewczęta 2007-2006 -.40kg, +40kg
kumite dziewczęta 2005-2004 - 50kg, +50kg
kumite dziewczęta 2003-2002 – 60kg, +60kg (oraz rocznik 2001 nie ukończone 18 lat w
dniu zawodów)
Walki w powyższych rocznikach rozegrane zostaną w ochraniaczach tułowia typu
HOGO, ochraniaczach na goleń i stopę, rękawice – piąstkówki oraz suspensoria. Kaski
ochronne na głowę oraz ochraniacza tułowia Hogo zabezpiecza organizator turnieju.
Walka odbywać się będzie wg przepisów i regulaminu WKB. W razie
zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria może zostać odwołana lub
połączona
z inną grupą.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA INFORMACJE OGÓLNE
W turnieju mogą brać udział reprezentacje klubów zaproszonych oraz zrzeszonych w
WKB.

Zawodnik zajmujący miejsce 1 - 3 otrzymuje dyplom i puchar.
Do zawodów będą dopuszczani zawodnicy:
- zgłoszenie w terminie i zweryfikowani
- posiadający aktualną kartę zdrowia sportowca
- mający czyste białe kimono
- ochraniacze i suspensoria chłopcy, ochraniacze na piersi dziewczęta
- aktualną legitymacje szkolną.
Uprzejmie proszę o punktualny przyjazd w dniu zawodów.
Opłata startowa wynosi 40 zł (w powyższej opłacie organizator zapewnia uczestnikom
obiad )

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW : Shihan Dariusz Burda 5 DAN
Sędziowie powinni posiadać wymagany regulaminowo strój sędziowski .
Skład sędziowski zostanie powołany w dniu zawodów.
W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia główny.
Czas walki 1,5 minuty, ewentualna dogrywka 1 minuta.
Listy zgłoszeniowe bezwzględnie proszę przesłać do dnia:

27 maja 2019 r. ( poniedziałek )
O zwycięstwie w kata decyduje ilość punktów. W przypadku remisu decyduje ilość
wyższych not sędziowskich.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na postawie wyników indywidualnych
drużyny.
I m – 5 pkt,
II m – 3 pkt
III m – 1 pkt

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy przesłać na podany adres :
Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku
Tomasz Mendoń tel. 509655115
tomekmen102@wp.pl
Robert Kolbusz tel. 510179193
robertkolbusz@interia.pl

IX. ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU :
8.30 - 9.30 - przyjazd ekip , weryfikacja zawodników
9.30 - 10.00 - narada kierowników ośrodków
10.00 - przeprowadzenie zawodów w poszczególnych konkurencjach

13.00 - przerwa obiadowa
14.00 - oficjalne otwarcie Turnieju
14.15 –dekoracja zawodników w konkurencji kata
14.30- finały kumite
16.00 - dekoracja zawodników, zakończenie Turnieju.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Turnieju Karate Kyokushin
w Brzostek
życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałych sukcesów
Komitet Organizacyjny

