REGULAMIN
Turniej Karate Fudokan

SOKUDO CUP 2015
Organizator : KSW SOKUDO,
Współorganizatorzy: Miasto Otwock, Starostwo Otwock, PZKF
Termin : 26 września 2015r. 10.00 – rozpoczęcie zawodów
Miejsce : Hala Sportowa ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
Zgłoszenia : do 24.09.2015 r. elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie
www.fudokan.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 15 września, zamknięcie
w dniu 24 września (czwartek) do godz. 24.00.
Prosimy podać rok urodzenia i posiadany stopień każdego zawodnika.
Opłata startowa : 30zł od konkurencji, należną kwotę startowego prosimy opłacić jednym
kompleksowym przelewem na konto PZKF – to samo, co do wpłacania licencji
UWAGA:
Prosimy o przesłanie skanów ważnych badań lekarskich i potwierdzenia przelewów na adres
biuro.pzkf@fudokan.pl do dnia 24.09.2015 r.
1. KONKURENCJE:
- Kihon dzieci (podział ze względu na płeć i wiek: rok ur. 2007-2005 i 2008 i młodsi)
- Kata indywidualne (podział ze względu na płeć i wiek: rok ur. 2007-2005 i 2008 i młodsi
oraz grupa weteranów +35lat)
2. ZASAY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
KIHON DZIECI: pokaz technik: do przodu 4x oi-tsuki, do tyłu 4x age-uke, do przodu
4x mae-geri, do tyłu 4x gedan-barai. System chorągiewkowy.
KATA INDYWIDUALNE: System chorągiewkowy.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•

•
•
•
•
•
•

Nagrody : medale, dyplomy.
Uwaga: Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział w turnieju, badaniach
lekarskich
i ubezpieczeniu NW.
Przewodniczący składu sędziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik.
Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów.
We wszystkich konkurencjach dwa trzecie miejsca.
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium
w wysokości 200 zł.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
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•
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•

Za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność
ponosi jego Klub
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty regulaminu zawodów.
Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora
4. PROGRAM ZAWODÓW

8.00 – 9.00 przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów
9.00 – 9.30 zbiórka wszystkich zawodników w hali, odprawa kierowników ekip, sędziów
9.30 – oficjalne otwarcie zawodów
10.00 – 16.00 rozegranie eliminacji i finałów kata i kihon dzieci, kata weteranów +35
17.00 – przewidywane zakończenie zawodów

Zapraszamy na strony internetowe :
www.fudokan.pl
www.sokudo.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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