Data: 08.10.2022 r.
Miejsce: Hala przy ZPO nr 2, ul. Urzędowska 10, Kraśnik
Organizator: Klub Karate Tradycyjnego Chidori

Regulamin
Dzieci
Kata; Kumite
Wiek
A
B
C
D

Do 8 kyu

2015 i młodsi
2013-2014
2011-2012
2009-2010

Eliminacje i
finał:
heian shodan

7-6 kyu
Eliminacje i
finał
heian 1-3

5-4 kyu
Eliminacje i
finał
heian 1-5

3-1 kyu
Kata(do wyboru):
- Bassai Dai
- Jion
- Kanku Dai

Kata
− Dziewczęta i chłopcy startują w osobnych grupach
− Do rozegrania konkurencji wymagany jest udział minimum 4
zawodników. W przypadku braku wymaganej liczby osób grupa
zostanie dołączona do sąsiedniej
− W grupie 3-1 kyu zawodnicy wykonują inne kata w finale niż w
eliminacjach
Kumite
− 9-6 kyu: kichon ippon kumite (oizuki yodan, oizuki chudan,
maegeri)
5-4 kyu: Jiyu Ippon Kumite(kizamizuki yodan, gyakuzuki chudan, maegeri,
ushirogeri).

− 3-1 kyu: kogo kumite

Juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy
Fuku-go
Wiek
E
F
G

2007-2008
2005-2006
2004 i starsi

9-7 kyu
1. Kata
Heian 1-2
2. Kumite
Kichon Ippon
Kumite

6-4 kyu
1. Kata
Heian 1-5
2. Kumite
Jiyu Ippon
Kumite

3 kyu i starsze stopnie
1. Kata (do wyboru):
- dowolne kata mistrzowskie lub forma ki-tei
2. Kumite Jiyu kumite

− Kobiety i mężczyźni startują w osobnych grupach

− Do rozegrania konkurencji wymagany jest udział minimum 4
zawodników. W przypadku braku wymaganej liczby osób grupa
zostanie dołączona do sąsiedniej
− Eliminacje rozpoczynamy od podziału na grupy – każdy zawodnik
zmierzy się z min. 2 przeciwnikami, później system drabinka
− Kichon Ippon Kumite: atak - Oizuki yodan, Oizuki chudan,
Maegeri; obrona – uke-waza; każdy rodzaj kontaktu oznacza
dyskwalifikację
− Jiyu Ippon Kumite: Ataki: kizami-zuki yodan, gyaku-zuki chuda,
maegeri chudan, ushirogeri chudan; Obrona: Gonosen; wg
przepisów WTKF; czas wykonania ataku do 10 sekund
− Jiyu kumite: 1,5 minuty walki, w przypadku remisu wskazanie
przez chorągiewki, wg przepisów WTKF
− Zawodnicy w parach rozrywają najpierw rundę kata, później
rundę kumite. Za zwycięstwo w kata jest przyznawane 2 pkt, w
kumite: remis – 1 pkt., zwycięstwo na punkty – 2 pkt., zdobycie
ippon – 3 pkt.
W przypadku remisu po rundach kata i kumite (1 zawodnik ma
2 pkt za kata, 2 zawodnik zdobył 2 pkt za kumite) – rozstrzyga
dogrywka Jiyu kumite 1 minuta, w przypadku kolejnego remisu
chorągiewki.
- W Kichon Ippon, Kogo i Jiyu kumite obowiązują ochraniacze:
Na zęby, piersi u kobiet oraz krocze u mężczyzn

Warunki startu dla zawodników:
1. Odpowiedni wiek wg regulaminu zawodów.
2. Odpowiedni stopień.
3. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadający
certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
4. Ubezpieczenie NNW
5. Posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego na start w zawodach.
6. Dokonanie opłaty startowej
7. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
8. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych
zawodnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r.

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 8 niniejszego regulaminu w związku z udziałem w
Turnieju Mikołajkowym w Karate Tradycyjnym obejmuje także publikację imienia i nazwiska
uczestnika wraz z rokiem urodzenia, nazwą klubu , z którego startuje, na liście startowej Turnieju
oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Turnieju oraz
publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą
informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i
partnerów.
10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Opłata startowa
80 zł – gotówką u instruktora prowadzącego

Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników KKT Chidori należy dokonać do dnia 30.09.2022(piątek) poprzez formularz
dostępny na naszej stronie facebook. Turniej dla członków KKT Chidori stanowi eliminacje do Pucharu
Polski w kumite drużynowym.
Zaproszone kluby zgłaszają się przez formularz(prosimy o taką informację) lub na e-mail:
chidori.karate@gmail.com
Dodatkowe informacje: Marek Bury, 794 796 730

Nagrody
Zwycięzcy otrzymują puchar.
Miejsca 1-4 nagradzane są medalem.

Zapraszamy!!!

