POLSKI ZWIĄZEK KARATE FUDOKAN
Polski Związek Sportowy
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 4
e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl, www.fudokan.pl
____

XI Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Karate Fudokan
w konkurencjach drużynowych i fukugo
Warszawa / Otwock 2015
DATA :

26 września 2015 ( Sobota )

MIEJSCE :

Hala Sportowa
ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock

BIURO ZAWODÓW :

25. września 2015 ( Piątek ) 16.00-20.00
Szkoła Walk KIME
ul. Konarskiego 4A, 01-355 Warszawa
26. Września 2015 ( Sobota ) 08.00-09.00
Hala Sportowa
ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock

ORGANIZATOR :

Polski Związek Karate Fudokan
Fundacja PROSPORT
KSW SOKUDO
Miasto Otwock
Powiat Otwocki

SPONSORZY :
OPWiK
Xercom Druk
PRZEPISY : PZKF
KONKURENCJE I GRUPY WIEKOWE:
KATA – system punktowy.
Zawodnicy prezentują dowolne kata z regulaminów PZKF.
FUKUGO KLASYCZNE – naprzemiennie: Kitei + kumite klasyczne.
FUKUGO WOLNE – naprzemiennie: Kata tokui + kumite wolne.
Zawodnicy prezentują dowolne kata. Kata może się powtarzać.
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KONKURENCJE i GRUPY WIEKOWE DMP:

Konkurencje DMP
kata drużynowe kobiet
kata drużynowe mężczyzn
kumite
kumite
kumite
kumite

drużynowe
drużynowe
drużynowe
drużynowe

fukugo
fukugo
fukugo
fukugo

Juniorzy młodsi (Kadeci)
- 14-15 lat, urodzeni w 2000 i 2001 r.

wolne kobiet
wolne mężczyzn
klasyczne kobiet
klasyczne mężczyzn

Enbu mężczyzn
Enbu mix

Grupy wiekowe

3+1 Juniorzy
3+1 - 16-18 lat, urodzeni w 1997, 1998, 1999 r.
3+1
3+1 Młodzieżowcy
- 19-21 lat, urodzeni w 1994, 1995, 1996 r.
Seniorzy
- powyżej 21 lat, urodzeni w 1993 r. i starsi

klasyczne kobiet
klasyczne mężczyzn
wolne kobiet
wolne mężczyzn

Z klubu w danej konkurencji mogą startować max. 2 drużyny.

PROGRAM ZAWODÓW:
25 września 2015 r. – biuro KIME Szkoła Walk Warszawa Bemowo,
ul. Konarskiego 4A, 01-355 Warszawa
16.00-20.00 – przyjazd kierowników ekip i zawodników, weryfikacja oryginałów
dokumentów wcześniej przesłanych drogą elektroniczną, ew. pobieranie opłat, ważenie.
26 września 2015 r. – Hala Sportowa ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
godz. 08.00 – otwarcie biura zawodów, ważenie do godz. 9.00
godz. 09.00 – zbiórka w hali
godz. 09.00-09.30 – zbiórka wszystkich zawodników w hali, odprawa sędziów
i kierowników ekip
godz. 09.30 – Oficjalne Otwarcie Mistrzostw i początek eliminacji
godz. 17.00 – planowane zakończenie zawodów

OGÓLNE WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
2. Aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej –
sprawdzane w biurze zawodów. Brak badań wyklucza zawodnika ze startów, nie
uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconego startowego.
3. Ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe).
4. W konkurencjach kumite klasyczne i fuku-go obowiązkowe są ochraniacze na zęby oraz
ochraniacze piersi u kobiet (wskazane ochraniacze krocza).
W kumite wolnym obowiązkowe ochraniacze pięści i zębów, ochraniacze piersi dla
kobiet, dopuszczalne ochraniacze stopa-goleń.
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5. Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie
sportowym. Licencja zawodnika PZKF na rok 2015.
6. Pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich.
7. Dokonanie opłaty startowej.
8. Dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników.
9. Do startu w danej kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.
LICENCJE !
Formalności związane ze sprawdzeniem / wyrobieniem licencji zawodniczej
i nostryfikowaniem lub rejestracją stopnia - z ramienia PZKF – koordynuje Magdalena
Krauz, Tel. 532 116 567, e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl. Weryfikacje dokumentów
UWAGA:
Prosimy o przesłanie skanów ważnych badań lekarskich i potwierdzenia przelewów na
adres biuro.pzkf@fudokan.pl do dnia 24.09.2015 r.
Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do startu w
zawodach.
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu dla klubu jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2015 LICENCJI
UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Informacje znajdują się w dziale „Licencje” w serwisie www.fudokan.pl,
zapytania kierować na e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl.

OPŁATY STARTOWE:
Mistrzostwa Polski
Konkurencje drużynowe:
- 80 zł przy płatności na konto PZKF,
- 100 zł przy płatności gotówkowej w biurze zawodów.
Konkurencje Fukugo:
- 40 zł przy płatności na konto PZKF,
- 50 zł przy płatności gotówkowej w biurze zawodów.
ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia zawodników:
a. Krok 1.
elektroniczna forma rejestracji poprzez aplikację na stronie
www.fudokan.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 15 września,
zamknięcie w dniu 24 września do godz. 24.00.
b. Krok 2.
po zakończonej rejestracji aplikacja pozwoli na wydrukowanie
kompletnego zgłoszenia całego klubu; należy je wydrukować, ostemplować
i podpisać przez władze klubu oraz dostarczyć tę formę papierową do biura
zawodów w dniu 25. września w g. 16.00-20.00 w piątek (Warszawa) lub w dniu
26 września w g. 08.00-9.00 sobota (Hala mistrzostw Otwock).
c. Krok 3.
opłacić kwotę startowego jednym kompleksowym przelewem na
konto PZKF – to samo, co do wpłacania licencji.
2. Aktualny adres e-mail do biura PZKF: biuro.pzkf@fudokan.pl
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3. Opłatę startową wnoszą kluby na konto PZKF lub kierownicy ekip w biurze AKF /
biurze zawodów. Należy mieć ze sobą komplet dokumentacji wraz z oryginalnymi
kartami zgłoszeń zawodników ostemplowanymi i podpisanymi (wydruk z aplikacji na
stronie www.fudokan.pl).
4. W przypadku nie skorzystania z formy elektronicznej rejestracji zawodników,
przyjęcie na DMP zawodników z danego klubu tylko po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej – 200 zł za każde 10 zgłoszonych osób najpóźniej 25. września do
godziny 20.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
1. MP sędziować będą tylko sędziowie, którzy posiadają:
- aktualną licencję sportową/sędziowską PZKF na rok 2015,
- aktualne badania lekarskie oraz opcjonalnie polisę
indywidualnie).

NNW (wykupowana

2. Listę powołanych sędziów ustali Komisja Sędziowska PZKF – adresaci zostaną
powiadomieni przez Mariusza Gawlika osobną korespondencją:
e–mailem lub telefonicznie.
3. Organizator zapewni dietę sędziowską i zwrot kosztów podróży (poc. posp. II kl.).
4. Sędziowie mieszkający powyżej 200 km od Warszawy mają zapewniony nocleg
z piątku na sobotę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny – Mariusz Gawlik 4 Dan.
2. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium
w wysokości 250 zł, tylko przez osobę posiadającą ze sobą ważną licencję trenerską
(Coach) w barwach danego klubu, którego dotyczy protest.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów
odpowiedzialność ponosi jego Klub.
5. Za niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiada kierownik ekipy klubowej.
6. Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację PZKF.
7. Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
8. PZKF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty regulaminu zawodów.
9. Kontakt telefoniczny z organizatorem:
– Waldemar Mazurek: kom. 667 339 147

Zarząd PZKF
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ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
– we własnym zakresie (w hali będzie czynny bufet).
Hotele w najbliższej okolicy:
http://www.pensjonatmilla.oit.pl/kontakt.php
http://www.noclegifilato.oit.pl
http://www.srodborowianka.pl/kontakt.html
http://www.hotelrelaks.pl/kontakt.php
http://z-hotel.com
http://www.hotelwiktoria.com.pl/
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