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SHINKYOKUSHIN
CARPATHIA CUP 2014
Rzeszów - 18 stycznia 2014 r.

1. Organizator:
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM,
35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 5
biuro - tel./fax.: +48 17 852 67 55, Janusz Wiśniewski - mobil: +48 507 133 280
e-mail: jwisniewski@karate.rzeszow.pl, www.karate.rzeszow.pl

2. Data i miejsce Turnieju:
Rzeszów, 18 stycznia 2014 r.
Hala Sportowa Politechniki Rzeszowskiej
ul. Poznańska 2A

3. Kategoria KUMITE „semi kontakt” dziewczęta i chłopcy (minimum dwa lata treningu).
Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach, które zapewnia Organizator.
Dodatkowo wszyscy zawodnicy powinni posiadać własne białe i dopasowane miękkie bawełniane
ochraniacze na goleń i stopę oraz chłopcy suspensorium a dziewczęta ochraniacz na piersi. Zawodnicy kategorii
“młodzi” i “kadet” dodatkowo własne białe i dopasowane miękkie bawełniane ochraniacze na dłoń.
Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki Mawashi-geri i Uhi-mawashi-geri. Techniki nożne na strefę
gedan dopuszczalne będą tylko dla kategorii „kadet” i „junior”.
Wszyscy zawodnicy musza kontrolować siłę kopnięć na strefę jodan!!!
Kumite semi kontakt - „młodzik” - rocznik: 2002 - 2001 r.
Chłopcy: -45 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg

Dziewczęta: -45 kg, -55 kg, +55 kg.

Kumite semi kontakt - „kadet” - rocznik: 2000 - 1999 r.
Chłopcy: -50 kg, -60 kg, -70 kg, +70 kg

Dziewczęta: -50 kg, -60 kg, +60 kg.

Kumite semi kontakt - „junior” - rocznik: 1998 - 1996 r. (osoby, które nie ukończyły 18 lat).
Chłopcy: -55 kg, -65 kg, -75 kg, +75 kg,
Dziewczęta: -55 kg, -65 kg, +65 kg.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych 1,5 min, półfinałowej i finałowej 2 min oraz ewentualna dogrywka 1 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 3 kg.

4. Kategorie KUMITE senior (minimum dwa lata treningu).
Panowie powinni posiadać suspensorium a panie ochraniacze piersi oraz białe i dopasowane miękkie
bawełniane ochraniacze na goleń i stopę,
Kumite full kontakt (osoby, które co do dnia ukończyły 18 lat).
Mężczyźni: -60 kg, -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg,
Kobiety: -55 kg, -65 kg, +65 kg.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych 2 min, półfinały i finały 3 min oraz ewentualna dogrywka 2 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 5kg.

5. Ogólne warunki uczestnictwa.
W Turnieju mogą brać udział reprezentacje składające się maksymalnie z 2 zawodników w
poszczególnych kategoriach wagowych z wszystkich Organizacji Karate.
UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje możliwość połączenia z
inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.
W związku z powyższym w zgłoszeniach proszę podać stopień oraz dokładną wagę zawodnika
we wszystkich kategoriach wiekowych !!!

www.karate.rzeszow.pl

Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60 zł, która obejmuje udział w Turnieju i obiad.
Opłata płatna gotówką w dniu zawodów. Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy
otrzymają puchary i dyplomy. Przewidywane są także nagrody rzeczowe. Nie będzie walk o III miejsce.
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 13 stycznia 2014 r. (poniedziałek) do godz. 24.00.
Losowanie odbędzie się w środę 15 stycznia 2014 r. na podstawie zgłoszeń.
Przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników.
ZAWODNICY NIE ZGŁOSZENI W TERMINIE NIE WEZMĄ UDZIAŁU W TURNIEJU. ZAWODNICY, KTÓRZY
NIE PRZEJDĄ WERYFIKACJI WAGI ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY STARTOWEJ!!!
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualną kartę zdrowia sportowca od lekarza sportowego,
- czyste białe karate-gi,
- białe bawełniane ochraniacze goleń + stopa (semi kontakt, kobiety),
białe bawełniane ochraniacze dłoni (“młodzi” i “kadet”), suspensoria chłopcy i mężczyźni (wszystkie kategorie)
oraz ochraniacze na piersi dla dziewcząt i kobiet (wszystkie kategorie),
- niepełnoletni - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru.
Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z Turnieju.
- aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek
zawodnika (dokładna datę urodzenia),
- seniorzy ukończone 18 lat (co do dnia),
- polisę ubezpieczeniową nnw.
Sędzią Głównym Turnieju będzie shihan Remigiusz Karpiński 5 Dan.
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski
wg przynależności do Organizacji Karate. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
Zawody rozgrywane będą na 2 matach.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych drużyny:
I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1 pkt.

7. Program imprezy:
18 STYCZNIA 2014 R. - Hala Sportowa Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2A
PRZYJAZD EKIP I WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I WAGI
08:00 - 9:30
NARADA SĘDZIÓW
09:30 - 10:00
ELIMINACJE W KUMITE
10.00 - 15.00
OBIAD
14.00 - 15.00
OFICJALNE OTWARCIE
15:00 - 15:30
PÓŁFINAŁY I FINAŁY KUMITE
15:30 - 18:00
DEKORACJA KUMITE
18:00

8. Zainteresowanym noclegiem podajemy kontakt do hotelu najbliżej Hali:
Hotel Iskra, ul. Dąbrowskiego 75, tel.: +48 17 854 97 40,

www.hoteliskra.pl

DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU KORZYSTNE ZNIŻKI CEN HOTELU !!!

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU
NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ Z POBYTU W RZESZOWIE

Rzeszów - 18 stycznia 2014 r.

SHINKYOKUSHIN
CARPATHIA CUP 2014

SHINKYOKUSHIN
CARPATHIA CUP 2013
Rzeszów, 18 stycznia 2014 r.

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

.............................................................................................
W w/w Turnieju w konkurencji KUMITE (walka w semi kontakt).
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju.

...............................................

....................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

nr kontaktowy

SHINKYOKUSHIN
CARPATHIA CUP 2013
Rzeszów, 18 stycznia 2014 r.

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

.............................................................................................
W w/w Turnieju w konkurencji KUMITE (walka w semi kontakt).
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju.

...............................................

....................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

nr kontaktowy

SHINKYOKUSHIN
CARPATHIA CUP 2013
Rzeszów, 18 stycznia 2014 r.

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

.............................................................................................
W w/w Turnieju w konkurencji KUMITE (walka w semi kontakt).
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju.

...............................................

....................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

nr kontaktowy

