MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W KARATE FUDOKAN STREFY A
( Województwa POM, ZPM, LBU, WLP )

CEL ZAWODÓW

I.

1. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w konkurencjach indywidualnych walk i
pokazów kata kategorii młodzika w poszczególnych strefach.
2. Poprawienie warunków do rozwoju sportowego młodzików.
3. Popularyzacja Karate Fudokan w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży.

II.

ORGANIZATORZY
Wrzesiński Klub Karate, Wielkopolski Związek Karate
Polski Związek Karate Fudokan przy współpracy z Polską Federacją Karate Sportowego

Koordynator: Arkadiusz Borowicz, telefon 668 406 370
Konsultant Zarządu PZKF: Mariusz Gawlik, telefon 608 17 62 72
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

III.

10 września 2011 r.
Hala Gimnazjum nr 2 – Słowackiego 41, 62 300 Września
WARUNKI UDZIAŁU

IV.

Zgłoszenie startujących do środy 7 września 2011 roku e – mailem
(organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia) na adres:
Wielkopolski Związek Karate
ul. Woźna 2 / 3 / 5, 61 – 776 Poznań
telefon – sekretarz WZK 668 406 370
e – mail wzkarate@tlen.pl
Warunki przedstartowe:
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów z województw
Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego spełniający następujące warunki:
-

licencja klubowa PZKF za rok 2011
aktualne licencje zawodnicze
aktualne badania lekarskie
aktualne polisa od NNW
legitymacja szkolna

V.

LOSOWANIE

Odbędzie się komisyjnie w przeddzień zawodów przez wyznaczoną przez WZK Komisję – podczas
zgłaszania się ekip w dniu zawodów możliwe będzie:
-

wykreślenie zawodnika, który mimo wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na zawody
wstawienie w jego miejsce innego – tylko w tej samej konkurencji
WIEK ZAWODNIKÓW

VI.

Uczestnikami MMM w Karate Fudokan będą zawodniczki i zawodnicy w wieku 12 – 13 lat
( roczniki 1999 – 98 )

VII.

OPŁATY STARTOWE

25,00 zł jedna konkurencja indywidualna

VIII.
-

IX.

KONKURENCJE
Kata indywidualne młodzików
Kata indywidualne młodziczek
Jiu-Ippon-Kumite młodzików (kumite styl klasyczny)
Jiu-Ippon-Kumite młodziczek (kumite styl klasyczny)
Kumitewgkat.wagowychmłodzików(kumitestylwolny):
- 40 kg , - 45 kg , - 50 kg , - 55 kg , + 55 kg
Kumite wg kat. wagowych młodziczek (kumite styl wolny):
- 40 kg , - 45 kg , + 45 kg

PRZEPISY
1. Zawodnik może być zgłoszony tylko w dwóch spośród wymienionych konkurencji
indywidualnych.
2. Obowiązują aktualne przepisy sportowe PZKF (dwa trzecie miejsca, repasaże).
3. Kata dowolne, każda runda inne kata.
4. Ochraniacze w konkurencjach Kumite:
Obowiązkowe ochraniacze na zęby u obu płci, wskazane są ochraniacze na krocze u obu płci
oraz klatkę piersiową u młodziczek.
Dodatkowe ochraniacze w konkurencjach kumite wagowego:
Obowiązkowe napiętniki, wskazane są ochraniacze na stopy i golenie oraz kaski na głowę.
5. Pasy i napięstniki koloru czerwonego i białego.

Uwaga !
Organizator nie zabezpiecza pasów startowych oraz napięstników, ochraniaczy i kasków
dla uczestników Mistrzostw.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW

X.

MMM w Karate Fudokan mogą sędziować sędziowie, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadanie aktualnej licencji sportowej/sędziowskiej PZKF na rok 2011.
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz opcjonalnie polisy NNW.
WZK w porozumieniu z bezpośrednim organizatorem przedstawi PZKF propozycję składu
sędziowskiego. Po zatwierdzeniu przez PZKF składu powołani sędziowie powiadomieni zostaną przez
WZK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI.

1. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
2. Złożenie protestu może się odbyć tylko poprzez osobę zgłoszoną przez klub przed

3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII.

zawodami jako oficjalny „Trener-opiekun” (Coach) drużyny klubowej – musi posiadać
aktualną na rok 2011 licencję sportową PZKF.
Wadium za złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wynosi 200 zł.
Za zajęcie miejsc 1 – 3 przyznawane będą medale, dyplomy dla zwycięzców puchary.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie oraz szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność
ponosi jego klub macierzysty.
Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów oraz filmowanie i fotografowanie
zawodów wyłącznie za zgodą organizatora.
W trakcie zawodów czynny będzie bufet i stoisko z akcesoriami do sztuk walki

PROGRAM ZAWODÓW

8.30 – 9.15
9.30
9.45
10.00
10.00 – 13.00
13.00

weryfikacja dokumentów ( tożsamość, licencje, badania i waga )
odprawa sędziów
odprawa kierowników ekip
otwarcie MMM w Karate Fudokan
rozegranie eliminacji i finałów poszczególnych konkurencji
zakończenie MMM w Karate Fudokan

Zapraszamy na stronę internetową Wielkopolskiego Związku Karate w Poznaniu
www. karate.wop.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

