POLSKI ZWIĄZEK KARATE FUDOKAN
Polski Związek Sportowy
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 4
Tel. +48 46 8018008, e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl, www.fudokan.pl
____

XI Indywidualne Mistrzostwa Polski
w Karate Fudokan
&
III Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików
o Puchar Prezesa PZKF
Sosnowiec 2015
DATA :

11 kwietnia 2015 ( Sobota )

MIEJSCE :

HALA SPORTOWA MOSiR
Sosnowiec (Niwka)
ul.Orląt Lwowskich 70
strona internetowa: www.ronin.pl www.fudokan.pl

ORGANIZATOR :

Polski Związek Karate Fudokan
KS RONIN Dąbrowa Górnicza

PRZEPISY : PZKF
Po rozegraniu XI Ind. MP w Sosnowcu i po rekomendacji trenerów KN, Zarząd PZKF
podejmie decyzje o liście dofinansowanych zawodników w ramach reprezentacji na ME
w Cluj Napoca w maju b.r.
KONKURENCJE I GRUPY WIEKOWE:
KATA – postanowienia ogólne
1. W konkurencjach kata zawodnicy startują w systemie:
- kadeci, juniorzy – chorągiewkowy z repasażami eliminacje i finały;
- seniorzy i weterani – system punktowy.
2. Zawodnicy prezentują dowolne kata WTFSKF.
3. W konkurencji kata kobudo:
– Zawodnicy prezentują tradycyjne kata kobudo z następującymi broniami: Bo, Tonfa, Sai,
Nunchaku wersja miękka (tzw. Nunchaku soft).
4. Konkurencje dla osób
niepełnosprawnych: a) kata dla osób z upośledzeniem
umysłowym, poruszający się samodzielnie, b) kata dla osób z upośledzeniem umysłowym,
poruszający się na wózkach.

Konkurencje

Grupy wiekowe

kata indywidualne kobiet
kata indywidualne mężczyzn
kobudo kata indywidualne
kobiet i mężczyzn
kumite klasyczne indywidualne kobiet
kumite klasyczne ind. mężczyzn

Juniorzy młodsi (Kadeci)
- urodzeni w 2000 i 2001 r.
Juniorzy
- urodzeni w 1997, 1998 i 1999 r.
Seniorzy
- urodzeni w 1996 r. i starsi

kumite wolne indywidualne kobiet
kumite wolne indywidualne mężczyzn

Konkurencje

Grupy wiekowe

kata indywidualne kobiet

Weterani 35-44 lata (ur. 1980-1971r.)

kata indywidualne mężczyzn

Weterani 45-54 lata (ur. 1970-1961r.)

kobudo kata indywidualne kobiet

Weterani

55 lat i starsi (ur.1960r. i starsi)

kobudo kata indywidualne mężczyzn
niepełnosprawni
z
upośledzeniem +18 lat (ur. 1996 i starsi)
(poruszający się samodzielnie) - mix
niepełnosprawni
z
upośledzeniem +18 lat (ur. 1996 i starsi)
(poruszający się na wózkach) - mix

Konkurencje
kumite klasyczne ind. mężczyzn

Grupy wiekowe
Weterani 35-44 lata (ur. 1980-1971r.)
Weterani 45-54 lata (ur. 1970-1961r.)

kumite wolne indywidualne mężczyzn
„open”

Weterani 55 lata i starsi (ur.1960r. i starsi)

Uwaga!
1. Osoba startująca w danej konkurencji w grupie Senior nie może startować w tej
samej konkurencji w grupie „Weterani”.
2. Konkurencje indywidualne młodzieżowców oraz dwuboju: Fukugo klasyczne i
Fukugo wolne zostaną rozegrane razem z Drużynowymi Mistrzostwami Polski.
KATEGORIE WAGOWE KONKURENCJI KUMITE WOLNE BEZKONTAKTOWE:
Grupy wiekowe i wagi

Grupy wiekowe i wagi

Juniorki młodsze (Kadetki) 2001 i 2000r.
-48kg, -55kg, +55kg

Seniorki 1996 r. i starsze
53kg, -60kg, +60kg

Juniorzy młodsi (Kadeci) 2001 i 2000r.
-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg,
+70kg

Seniorzy 1996 r. i starsi
-64kg, -69kg, -75kg, -82kg, -90kg, +90kg

Juniorki urodz. 1997, 1998 i 1999r.
-50kg, -57kg, +57kg
Juniorzy urodz. 1997, 1998 i 1999r.
-55kg,-60kg, -65kg, -70kg, -75kg,
+75kg

Konkurencje i grupy III Międzynarodowego Turnieju Dzieci i
Młodzików
o Puchar Prezesa PZKF
GRUPA A
6 lat i młodsi, ur. od 2009 r.

GRUPA B
7-8 lat, ur. 2007-2008 r.

Kata: Taikyoku 1.

Kata: Taikyoku 1. + Heian 1.-3.

Kihon – 4x:
1. ( Oi-zuki chudan
2. ( Age-uke
3. ( Gyaku-zuki chudan
4. ( Soto-uke chudan
5. ( Mae-geri chudan
6. ( Gedan-barai

Kihon – 4x:
1. ( Oi-zuki chudan
2. ( Age-uke
3. ( Gyaku-zuki chudan
4. ( Soto-uke chudan
5. ( Mae-geri chudan
6. ( Gedan-barai
Kumite wolne:
Dziewczęta: -30kg, +30kg
Chłopcy: -35kg, +35kg

GRUPA C
9-10 lat, ur. 2005-2006 r.

GRUPA D - MŁODZICY
11-13 lat, ur. 2002-2003-2004 r.

Kata: Heian 1.-5.

Kata: Shotkan/Fudokan

Kumite wolne:
Dziewczęta: -35kg, +35kg
Chłopcy: -40kg, +40kg

Kumite wolne:
Dziewczęta: -40kg, +40kg
Chłopcy: -45kg, +45kg
Kumite klasyczne
(Jiu-Ippon-Kumite):
Dziewczęta: open
Chłopcy: open

REGULAMIN:
1. Starty systemem pucharowym, podwójne III miejsce w każdej konkurencji.
2. Dziewczęta i chłopcy startują w osobnych grupach.
3. Obowiązuje spełnienie warunków ogólnych startu.
4. Każdy klub może
zgłosić maksymalnie 4 osoby w każdej
konkurencji/kategorii.
5. Trzy kluby otrzymują Puchary Prezesa PZKF, biorąc udział w rankingu pod
względem ilości medali: złotych, srebrnych, brązowych.
OGÓLNE WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
2. Aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej – skan
wysłać mailem do biura PZKF, biuro.pzkf@fudokan.pl oraz do biura organizatora:
ronin@ronin.pl .
3. Ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe).
4. W konkurencjach kumite i fuku-go obowiązkowe są ochraniacze na krocze i na zęby
u mężczyzn oraz na piersi i na zęby u kobiet (wskazane są ochraniacze krocza).
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.

Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do
startu w mistrzostwach.

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w mistrzostwach Polski jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK
2015 LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Informacji udziela Magdalena Krauz, e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl.
OPŁATY STARTOWE:
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Weteranów– każda konkurencja:
- 40 zł przy płatności na konto organizatora,
- 45 zł przy płatności gotówkowej w biurze zawodów.
Turniej Dzieci i Młodzików – każda konkurencja:
- 30 zł przy płatności na konto organizatora,
- 35 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 23 marca,
zamknięcie w dniu 9 kwietnia o godz. 12.00.
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 w dniu 10
kwietnia w piątek do biura zawodów Klub Sportowy Ronin, ul. Dąbskiego
17.
c. Krok 3. (opłacić kwotę startowego jednym kompleksowym przelewem na konto
K.S. RONIN)

2. Aktualny adres e-mail do biura PZKF: biuro.pzkf@fudokan.pl
3. Opłatę startową wnoszą kluby na konto RONIN lub kierownicy ekip w 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 MP zawodników z danego klubu tylko po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej – 200 zł za każde 10 zgłoszonych osób najpóźniej 10. kwietnia do
godziny 20.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
1. Tylko sędziowie, którzy posiadają:
aktualną
licencję
sportową/sędziowską
- aktualne badania lekarskie oraz opcjonalnie
indywidualnie).

PZKF
polisę

na
rok
2015,
NNW (wykupowana

2. Listę powołanych sędziów ustali Komisja Sędziowska PZKF, Wiceprezes PZKF,
Mariusz Gawlik powiadomi adresatów 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 Dąbrowy mają zapewniony nocleg.
PROGRAM ZAWODÓW:
10 kwietnia 2015 r. – biuro Klub Sportowy Ronin, ul. Dąbskiego 17.
18.00-21.00 – przyjazd kierowników ekip i zawodników, weryfikacja oryginałów
dokumentów wcześniej przesłanych drogą elektroniczną, pobieranie opłat, ważenie.
11 kwietnia 2015 r. – Hala Sportowa MOSiR ul.Orląt Lwowskich 70, Sosnowiec.
godz. 08.00 – otwarcie biura zawodów, ważenie do godz. 9.00
godz. 09.00 – zbiórka w hali
godz. 09.00-09.30 – odprawa sędziów i kierowników ekip
godz. 09.30 – początek eliminacji
godz. 15.00 – Oficjalne Otwarcie Finałów Mistrzostw Polski i Turnieju dla Dzieci
godz. 15.00 – Finały MP + początek Turnieju dla Dzieci i Młodzików
godz. 20.00 – planowane zakończenie zawodów

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 konkretnego klubu.
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 mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.
6. Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację organizatora.
7. Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
8. PZKF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.
9. Kontakt telefoniczny z organizatorem:
– Tomasz Byjos: 511601397,
– email: ronin@ronin.pl
konto do wpłat startowych:
KS RONIN w banku BZWBK 03 1500 1445 1214 4008 5120 0000

Zarząd KS RONIN

ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
NOCLEGI I WYŻYWIENIE – informacje poniżej (w hali będzie czynny bufet).
inne wybrane hotele:
1.Internat Sportowy – 40 miejsc, 30zł/osoba, wyżywienie we własnym zakresie (rezerwacja miejsc emailem
na ronin@ronin.pl poprzez KS Ronin),
wpłata na konto: KS RONIN w banku BZWBK 03 1500 1445 1214 4008 5120 0000
2.Motel Kwadrat - 40 miejsc noclegowych w cenie 65 zł/os ze śniadaniem (rezerwacja emailem na
ronin@ronin.pl gdyż standardowa cena to 90zł),
wpłata na konto: KS RONIN w banku BZWBK 03 1500 1445 1214 4008 5120 0000
3.Hotel Orion - Sosnowiec ul.Przyjaciół Żołnierza 5A – 100 miejsc, 120zł pokój dwuosobowy, śniadanie 20zł,
(rezerwacja 32/2661897 hasło: Mistrzostwa Polski Karate),
4.Hotel Shuma ul.Żeglarska 20 – hotel*** 216zł dwójka ze śniadaniem (30 miejsc), standard popularny bez
wyżywienia: 5 osobowy pokój 250zł (4 pokoje), 3 osobowy 150zł (4 pokoje), domki campingowe 8 osób
400zł (4 domki), (rezerwacja w hotelu Artur Dyk 666032570 hasło: Mistrzostwa Polski Karate),
5.Hotel Cumulus – Będzin ul.Sportowa 3, - 93 miejsca 140zł pokój dwuosobowy, 20zł śniadanie, (rezerwacja
32/2675215 hasło: Mistrzostwa Polski Karate),
6.Hotel Allegri – Będzin ul.Żeromskiego 11, (znakomity dojazd do hali w Dąbrowie Górniczej), 180zł pokój
dwuosobowy, 230zł pokój trzyosobowy, (email: hotel@allegri.com.pl tel. 730887755, hasło: Mistrzostwa
Polski Karate).

W przypadku Internatu i Motelu Kwadrat, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat do KS Ronin
jako organizatora. Pozostałe hotele proszę rezerwować we własnym zakresie.

