Mikołajowy Turniej KYOKUSHIN Cup 2018
I.

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Zielonka

II.

WSPÓŁORGANIZATORZY
Powiat Wołomiński
Klub Sportów Walki KYOKUSHIN

III.

TERMIN i MIEJSCE
Zawody odbędą się 15 grudnia (sobota) 2018 r.
Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1

IV.

UCZESTNICTWO
Rywalizacja dla zawodników będzie prowadzona dla dziewcząt i chłopców urodzonych w 2013-2003 r.

V.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Zgłoszenia zawodników należy dokonywać w formie elektronicznej bez panel rejestracyjny na stronie
www.kswkyokushin.pl lub u trenerów. Przy zgłoszeniu należy podpisać oświadczenie ze zgodą na udział
w turnieju wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń do turnieju, ponieważ zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą
zostać nie dopuszczeni do udziału w zawodach.

VI.
VII.

KONKURENCJE
Osobne konkurencje dla dziewcząt i chłopców - kumite oraz kata
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
KATA Turniej rozgrywany indywidualnie. Sędziowany wg ogólnych zasad oceny przez sędziów
KUMITE Rywalizacja w każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona zgodnie z przepisami OZK.
Zawodnicy muszą kontrolować siłę kopnięć na strefę głowy.
CZAS TRWANIA WALKI na każdy etapie turnieju:
1,5min. + 1,5min. dogrywki, różnica wagi 3kg, 1,5min.dogrywki, ostateczna decyzja sędziów

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
Turniej będzie rozgrywany w kolejności konkurencji: kata, kumite.
W konkurencji kumite turniej zostanie rozgrywany systemem pucharowym.
IX.

PROGRAM ZAWODÓW

15 grudnia (sobota) 2018 roku
-

od 10.00 do 11.00 - weryfikacja zawodników
10.00 - turniej kata
11.00 - Oficjalne Otwarcie Turnieju
ok. 14.30 - podium i dekoracje zawodników we wszystkich kategoriach, zakończenie turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzinowej w programie turnieju, po otrzymaniu zgłoszeń.

X.
XI.

INFORMACJE DODATKOWE
Marcin Sieradzki tel. 505 598 876 sieradzki.marcin@wp.pl

www.kswkyokushin.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości konkurencji po weryfikacji w dniu zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub opiekun.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i komisji sędziowskiej.

Organizatorzy i Partnerzy KYOKUSHIN CUP 2018
życzą wszystkim uczestnikom wielu sukcesów sportowych
i miłych wrażeń z pobytu w Zielonce.

