Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai zaprasza swoich zawodników do udziału w:

I MINI TURNIEJ KATA
DZIECI I MŁODZIEŻY ZABRZAŃSKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHINKAI
ZABRZE, 12 Czerwca 2018 r.
1. ORGANIZATOR
Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai
41-800 Zabrze, ul. Klimasa 2 / 6
tel. 793-751-277
e-mail: kontakt@karatezabrze.pl

2. TERMIN I MIEJSCE
12.06.2018 r. ( wtorek )
Aula ZSO nr 1 w Zabrzu
Zabrze, ul. Wolności 323

3. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
17. 30 – 17.45 - wpisywanie zawodników na listę startową zgodnie z kategorią
wiekową
17.50 – 17.55 – narada sędziów
18.00 – 18.10 – oficjalne otwarcie zawodów
18.15 – rozpoczęcie zawodów w konkurencji kata
20.00 – wręczenie dyplomów

4. KATEGORIE WIEKOWE
DZIECI MŁODSZE – 2011 rocznik, 7 lat i młodsze
DZIECI

- 2010-2009 , 8 – 9 lat

KADECI

- 2008-2007 , 10 – 11 lat

MŁODZICY

- 2006-2005 , 12 – 13 lat

JUNIORZY MŁODSI – 2004-2003 , 14 – 15 lat
JUNIORZY

- 2002-2001 , 16 – 17 lat

Dziewczęta i chłopcy razem we wszystkich kategoriach.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJA OGÓLNA
W zawodach mogą wziąć udział członkowie Zabrzańskiego Klubu Karate Kyokushinkai.
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy wpisani na listy startowe w wyznaczonym
terminie. Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do startu.
Zawodnicy mają obowiązek posiadać czyste, białe kimono.
Sędzią głównym będzie sensei Ryszard Dusza, sędzią technicznym sensei Jerzy
Nikołajuk.
Turniej zostanie rozegrany w dwóch turach: eliminacyjnej i finałowej.
W obydwu turach zawodnicy wykonują dowolne wybrane przez siebie kata lub w
młodszych kategoriach ido geiko. Po pierwszej turze zostaną podliczone punkty
najwyższa i najniższa ocena jest odcinana
Do tury finałowej wchodzi 8 zawodników z kategorii z największą ilością punktów lub
wszyscy zawodnicy w kategoriach gdzie wystartuje mniej niż 8 zawodników. O
zwycięstwie decyduje ilość punktów uzyskanych w II turze. Jedynie w przypadku
remisu decyduje suma punktów z I i II tury. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.
Zawody odbędą się na jednej macie. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje
Organizator oraz Sędzia Główny.
Organizator turnieju życzy sukcesów sportowych
Sensei Ryszard Dusza

