Turniej Klubowy Pierwszy Krok - Ido-geiko/Kata i kumite dla dzieci i młodzieży do lat 12
REGULAMIN
•
•

Organizator: Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Wola W-wa ul.Obozowa 60
Termin i miejsce:
03.06.2018- niedziela
odprawa sędziów godz. 12.30-13.00
weryfikacja zawodników (waga)11.00-12.30
rozpoczęcie o godzinie 13.00
Hala Sportowa KOŁO, OSiR Wola
ul. Obozowa 60

•

Konkurencje: Ido-geiko/Kata, kumite,

•
•

Sędzia główny turnieju: sensei Paweł Żłobecki 3 dan
Warunki dopuszczenia do startu:
•
•
•

•

kumite na makarony dla dzieci 6 do 8lat

Czyste, białe karate-gi, pas z pełnym oznaczeniem stopnia.
Dokument potwierdzający wiek.
Pisemna zgoda rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.

Rozgrywane konkurencje:
•
Pierwszy krok - Ido-geiko (dzieci, trenujące od września 2016 oraz stopnie 10,1 i 10,2)
•
•

Pierwsza tura: fudo-dachi, rei, hidari zenkutsu dachi/gedan barai + 3x oi tsuki, obrót do hidari
zenkutsu dachi/gedan barai/migi gyaku tsuki + 3x gyaku tsuki, obrót do fudo dachi, rei
Druga tura, cztery osoby z największą liczbą punktów: fudo dachi, rei, hidari zenkutsu
dachi/gedan barai

,krok w przód do zenkutsu dachi soto-uke,krok w przód uchi -uke,krok w

przód jodan-uke,obrót gedan -barai i powrót taki sam,fudo dachi ,rei.
Trenujący posiadający stopnie 9,1 i 9,2 – Kata

•
•

•

Trenujący posiadający stopnie 8,1 i wyższe – Kata

•

•
•

zenkutsu dachi/gedan barai /gyaku-tsuki ,krok w przód do zenkutsu-dachi ,sotouke gyaku tsuki, krok w przód uchi uke gyaku - tsuki, krok w przód ,jodan -uke gyaku-tsuki,obrót
gedan-barai /gyaku-tsuki,powrót taki sam.
Druga tura, cztery osoby z największą liczbą punktów, kata do wyboru: Taikyoku kata sono ichi,
taikyoku kata sono san.
Pierwsza tura:

•

Pierwsza tura: Pinian kata sono ichi,sokugi kata sono ichi.

•

Druga tura, cztery osoby z największą liczbą punktów:

Finaliści otrzymają medale i dyplomy, a zwycięzcy
potwierdzające udział w turnieju.

•
•

pinian kata sono ni.

Ocenianie systemem punktowym.
Nagrody, medale, dyplomy.

puchary.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy

Przyjazd na turniej we własnym zakresie.
Postanowienia końcowe:
•
•

•
•

Załączona na odwrocie zgoda opiekunów na start jest jednocześnie kartą startową.
W przypadku remisów decydujących o wejściu do kolejnej rundy lub zwycięstwie w konkurencji zdecyduje
dogrywka rozgrywana jako równoległe wykonanie ido-geiko lub kata wskazanego przez sędziego
głównego i ocena przez wskazanie.
W razie niedostatecznej ilości zawodników w danej konkurencji poszczególne tury, konkurencje lub
kategoria może zostać połączona z inną za zgodą sędziego głównego.
W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione.

•

Opłata startowa 30 zł

•

-Kumite
walki kumite odbywać się będą w kategorii wiekowej i wagowej
kategoria wiekowa 9 i 10lat licząc dzień urodzenia , 11 i 12 lat.
kategoria wagowa (różnica wagi nie może przekraczać 3kg)
walki odbędą się w ochraniaczach na ręce i nogi typu skarpeta -włase .Ochraniacze na tułów i kaskzapewnia organizator.
Dopuszczalne techniki tylko na tułów (pancerz) i nogi (mawashi gedan)
walki kumite dla dzieci w kategorii wiekowej 6 do 8 lat odbywać się będą na makarony.

Uwaga:
Wszystkie techniki ręczne i nożne ze względu na bezpieczeństwo dzieci są niedozwolone na głowę.
W razie niedostatecznej ilości zawodników organizator zastrzega sobie możliwość dobierania par za zgodą
trenerów.
zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania karate w
formie rekreacji.
Zgłoszenia na zawody proszę przysyłać na e-mail rickard@and.pl
Na zgłoszeniu proszę wpisać imię nazwisko wiek ,wagę ,konkurencję ,nazwę klubu.
Zgłoszenia proszę przysyłać do 01.06.2018r
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W TURNIEJU
KARTA STARTOWA
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojej

córki/mojego

syna

……………..…………………………

………………………..…

posiadającej/posiadającego stopień ……….... kyu, w Turnieju Klubowym - Ido-geiko / Kata w dniu 3 czerwca
2018 - niedziela, w Hali Sportowej KOŁO, OSIR WOLA, ul. Obozowa 60, Warszawa

Data: ......................

………….…………………………
(Czytelny podpis)

