OTWARTA WOJEWÓDZKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO 2019
Cykl zawodów składających się z trzech edycji turnieju dla klubów z całej Polski. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie
karate tradycyjnego w duchu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego. Aspektem szkoleniowym jest
przygotowanie oraz wyłonienie kadry klubu do startu w Pucharze Polski Dzieci oraz Mistrzostw Polski w Karate
Tradycyjnym.

TEMINY POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI:
1. 9 marca – Płock (Hala przy SP 20, ul. Korczaka 10)
2. 13 kwietnia – Kraśnik (Hala Sportowa, ul. Popiełuszki 1)
3. 19 maja – Grodzisk Mazowiecki (OSIR, ul. Westfala 3b)
Godz. Rozpoczęcia zawodów:
09:00 – start zawodów

TABELA ROCZNIKÓW
Grupa A (7 lat I mł.)
ur. 2012 i później

Grupa B (8-9 lat)
ur. 2011-2010

Grupa C (10-11 lat)
ur. 2009-2008

Grupa D (12-13lat)
ur. 2007-2006
Młodzik

We wszystkich grupach jest podział na
dziewczęta i chłopców

1 grupa bez podziału na
stopnie:

w 2 grupach stopni:

w 3 grupach stopni:

w 3 grupach stopni:

Rozegrane zostaną dwie odrębne
konkurencje:

A1/2 – 9-1 kyu (kata)

B1/2- 9-7 kyu (kata, kihon
ippon kumite)

C1/2 - 9-7 kyu (kata,
kihon ippon kumite)

D1/2 - 9-7 kyu (kata,
kihon ippon kumite)

B3/4- 6-1 kyu (kata, kihon
ippon kumite)

C3/4 - 6-4 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

D3/4 - 6-4 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

C5/6 - 3-1 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

D5/6 - 3-1 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

LEGENDA

KATA: heian
(dostosowany do niższego stopnia)
>w grupie E i F 3-1 kyu w półfinale i finale
(Bassai Dai, Ji-on, Kan-ku Dai, En-pi)
KUMITE:
(trzy rodzaje kumite)
>Kihon ippon kumite:
Ataki: (zenkutsu dachi tylko na lewą
nogę)
1.Oi zuki Jodan,
2.Oi zuki Chudan,
3.Mae geri: Chudan,
We wskazanej kolejności !
Każdy rodzaj kontaktu – dyskwalifikacja
zawodnika!
>Jiui ippon kumite: (zasady Kogo Kumite)
Ataki: (na lewą nogę)
1.Kizami zuki Jodan,
2.Gyaku zuki Chudan,
3.Mae geri Chudan,
We wskazanej kolejności !
Każdy rodzaj kontaktu – dyskwalifikacja
zawodnika!

Grupa E (14-15 lat)
ur. 2005-2004
Junior Młodszy

Grupa F (16-17 lat)
ur. 2003-2002
Junior

Grupa G (rodzice)
Od ok. 30 roku życia
Senior Plus

EN-BU i KATA TEAM

w 3 grupach stopni:

w 3 grupach stopni:

w 3 grupach stopni:

Bez podziału na stopnie !

E1/2 - 9-7 kyu (kata,
kihon ippon kumite)

E1/2 - 9-7 kyu (kata,
kihon ippon kumite)

G1/2 - 9-7 kyu (kata,
kihon ippon kumite)

AB1 – MIX
AB2 – MM

E3/4 - 6-4 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

E3/4 - 6-4 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

G3/4 - 6-4 kyu (kata, jiui
ippon kumite)

CD1 – MIX
CD2 – MM

E5/6 - 3-1 kyu (kata, Kogo
kumite)

E5/6 - 3-1 kyu (kata, Kogo
kumite)

G5/6 - 3-1 kyu (kata,
Kogo kumite)

EF1 – MIX
EF2 – MM

(limit drużyn- po 1 drużynie z
klubu w danej grupie wiekowej)

>Kogo kumite:
(dowolne ataki) w grupie E, F i G 3-1 kyu.
W finale wolna walka.
W przypadku mniej niż czterech zgłoszonych zawodników w grupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo).

Regulamin:
1.Do prowadzenia rozgrywek na matach zostanie wykorzystany dedykowany system realizowany na komputerach. W każdej indywidualnej konkurencji odbędą
się repasaże - każdy zawodnik będzie musiał stoczyć minimum dwa pojedynki. W przypadku przegranej, zawodnik trafia do grupy repasaży na tym etapie, w
którym przegrał. W grupie repasaży ma możliwość walki maksymalnie o miejsca 3-4.
2. O wygranej w całej lidze decyduje łączna suma punktów zebrana z trzech edycji: punktacja od 1 do 8 miejsca (1 miejsce – 15pkt, 2 miejsce - 13 pkt, 3 miejsce 10 pkt, 4 miejsce - 8 pkt, 5 – 6 miejsca – 5pkt, 7 - 8 miejsca - 3pkt, udział w lidze- 1pkt dla każdego zawodnika bez wyjątków)
3. W przypadku tej samej liczby punktów miejsc 1-3 po trzech edycjach, następuje dogrywka systemem pucharowym (po uprzednim losowaniu, kto z kim
walczy),
4. W każdym turnieju zawodnicy zdobywają medale za miejsca 1-3, (MEDALE W FORMIE PUZZLI- UDZIAŁ W 3 TURNIEJACH DAJE CAŁY, DUŻY MEDAL)
5. Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej zawodnicy zdobywają puchary, a dyplomy za miejsca 1-8.
6. Każdy zawodnik, który nie zajął miejsca medalowego, otrzymuje medal za udział.
7. Zawodnik przystępujący do startu w lidze z danym stopniem – musi pozostać w tej samej grupie pasowej do ostatniej edycji ligi; jeśli zmienia grupę pasową po
zdanym egzaminie – punktacja się resetuje. W nowej grupie startuje z punktacją = 0.
8. Klasyfikacja końcowa ligi: -puchar dla najlepszego klubu- który uzyskał najwięcej punktów (miejsca 1-3).
Warunki startu dla zawodników:
1.Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej,
2.Odpowiedni wiek wg. podanych roczników oraz stopień,
3.Ubezpieczenie NNW. Uwaga! Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia
ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie
sportowym,
4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach.
5. Celem ostatecznej weryfikacji zgłoszeń do zawodów Kluby otrzymają z min. 2 dniowym wyprzedzeniem (przed zawodami) listy zawodników wraz z
przypisaniem do grup. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia ani zmiany . Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku
rezygnacji ze startu w zawodach.
6.Osoby startujące w jiyu ippon kumite oraz kogo kumite obowiązują ochraniacze na zęby. Ochraniacze na krocze u chłopców i na piersi u dziewczyn obowiązują
grupy E, F, G 3-1 kyu.

OPŁATA STARTOWA:
Za 3 turnieje (wpłata z góry)
100 zł od zawodnika
Za 1 turniej
50 zł od zawodnika
ZGŁOSZENIA:

1.Zgłoszenie zawodników dokonują kluby:
-do dnia 25.02.2019r. na turniej w Płocku
-do dnia 03.04.2019r. na turniej w Kraśniku
-do dnia 08.05.2019r. na turniej w Grodzisk Mazowiecki.

na załączonej i prawidłowo wypełnionej karcie zgłoszeniowej.
2.Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu za opłatę startową.
Zgłoszenie należy przesłać na adres: biuro@karatenikobushi.pl
Temat wiadomości: LIGA 2019/ nazwa klubu
2.Opłatę startową należy przelać na poniższe konto, zgodnie ze stawką:

Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego Nikobushi
nr. konta: 08 1050 1012 1000 0090 3036 3288
Tytułem: Liga 2019/ pełna nazwa klubu/ ilość zawodników
Nie przyjmujemy indywidualnych zgłoszeń !!!

OBIADY ZAMÓWIENIE: zamówienia na obiady składamy wg. poniższych informacji:
- Płock – Jan Kłębek – 792666132 – w terminie do 06.03.2019r.
- Kraśnik – Marek Bury– 794796730 – w terminie do 10.04.2019r.
- Grodzisk Mazowiecki – Ewa Szelągowska-Kalman – 794602404 – w terminie do 22.05.2019r.

