TARNOWSKIE GÓRY, 20-10-2018
Zaproszenie
Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate
mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu
do udziału w:
XIX Mistrzostwach Polski Kyokushin Kumite Open i Kata Seniorów
oraz
Mistrzostwach Polski Kyokushin Juniorów Młodszych

Rejestracja, rezerwacja hotelu, rachunki, komplet informacji na stronie:

mpkyokushin2018.pl

I.
II.

Organizator

TKS „Karate” Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8/2.27
Shihan Bogdan Lubos tel. 500 066 682

Współorganizatorzy

Miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski , Śląski Urząd Marszałkowski

III.

Patronaty honorowe:

IV.
V.

Marszałek Sejmiku Śląskiego - Wojciech Saługa,
Burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech
Starosta Powiatu Tarnogórskiego – Krystyna Kosmala
Ambasada Japonii

Termin i miejsce

20 października 2018r. (sobota)
Hala Sportowa AIG w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8

Kategorie i punktacja drużynowa

1. Mistrzostwa Polski Open Seniorów Kyokushin
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących
kategoriach:
· Kumite mężczyzn open
· Kumite kobiet open
· Kumite mężczyzn „oldboy” +35 lat: -85 kg, +85 kg
(w przypadku nie zgłoszenia się do którejś z kategorii minimum 4 zawodników, decyzją Sędziego
Głównego może zostać rozegrana jedna, otwarta kategoria)
· Kata mężczyzn
· Kata kobiet
Kumite mężczyzn, kobiet i „oldboy” zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym.
Kata mężczyzn i kobiet zostaną rozegrane w dwóch turach:
· I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród:
Pinian sono yon , Pinian sono go, Tsuki - no kata , Yantsu , Saifa
· II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród;
Garyu, Sushi - ho, Seipai, Kanku - dai, Geksai - sho, Seienchin, Geksai - dai
Punktacja drużynowa łącznie dla kobiet i mężczyzn zostanie policzona w następujący sposób: I miejsce
5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt.

2. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kyokushin 14 – 15 lat
(roczniki 2003–2004)

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących
kategoriach:
· Kumite semi kontakt dziewcząt: -50 kg, -55 kg, +55 kg,
· Kumite semi kontakt chłopców: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,
· Kata indywidualne dziewcząt
· Kata indywidualne chłopców
Kumite zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym.
Kata zostaną rozegrane w dwóch turach:
· I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród: Taikyoku sono san, Pinan sono ich, Pinian
sono ni,
· II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród:
Pinian Sono San, Pinian Sono Yon, Sokugi sono ni, Sokugi sono san, Tsuki No

VI.

Zgłoszenia, rezerwacja hotelu i wyżywienia. Płatności

1.
Rejestracji zawodników, sędziów i osób towarzyszących należy dokonać wyłącznie poprzez
panel rejestracji na stronie www.mpkyokushin2018.pl do dnia 15 października 2018r. (poniedziałek)
do godz. 24.00. Po tym terminie panel rejestracji zostanie wyłączony i rejestracja nie będzie
możliwa.
Po dokonaniu rejestracji zawodników zostanie wygenerowane faktura proforma za opłatę startową
(60 zł za zawodnika), które należy opłacić w terminie do 15 października 2018. Jeżeli do tej daty
wpłata nie zostanie dokonana, rejestracja zawodnika zostanie anulowana.
W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją lub rezerwacją hotelu proszę dzwonić na
numer 665-923-444 lub pisać na mail: sportecin@gmail.com (sensei Rafał Mnich).
2.
Rezerwacji miejsc hotelowych i wyżywienia w promocyjnych cenach można dokonać
wyłącznie poprzez panel rejestracji na stronie www.mpkyokushin2018.pl do dnia 7 października
2018r. (piątek) do godz. 24.00. Po tym terminie panel rezerwacji zostanie wyłączony. Dostępnych w
systemie jest prawie 300 miejsc hotelowych w hotelach w cenach ze kolacją i śniadaniem od 110 zł.
Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www.mpkyokushin2018.pl (po zalogowaniu się do
panelu rejestracji)
· Hotel Neo *** (odległość od hali – 200 m)
· Hotel Opera *** (odległość od hali – 2,1 km)
· Hotel Aslan ***(odległość od hali – 3,2 km)
· Hotel „Pałac Ogrodowa” *** (odległość od hali – 2,2 km)
· Motel Drabek ** (odległość od hali – 1,2 km)
Po dokonaniu rezerwacji hotelu zostanie wygenerowana faktura proforma, którą należy opłacić w
terminie do 3 dni od momentu wystawienia. Jeżeli do 3 dni od daty wygenerowania faktury proforma
system nie odnotuje wpłaty, rezerwacja zostanie automatycznie anulowane.
Nr rachunku: 44 1050 1386 1000 0022 9095 3955
3.
Weryﬁkacja zawodników odbędzie się w dniu 19.10.18. w godz. 16.00 – 19.30 w Hotelu Neo w
Tarnowskich Górach ul Obwodnica 6.
Nie stawienie się zawodnika do weryﬁkacji do godziny 19.30 spowoduje jego dyskwaliﬁkację.
4.
Otwarte dla wszystkich losowanie nastąpi w dniu 19.10.18 o godz.20:00
w hotelu Neo.

VII.

Warunki uczestnictwa
1.
W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje klubów członkowskich PZK składające się z
dowolnej liczby zawodników, posiadających licencję zawodniczą PZK.
2.

VIII.

·
·
·
·
·
·

Do weryﬁkacji wymagane będą:
Zaświadczenie od lekarza sportowego (nie starsze niż 6 miesięcy)
Dokument tożsamości
Licencja zawodnika PZK
Wymagany jest stopień minimum 3 kyu dla seniorów
Czyste białe karate-gi
Ochraniacze zgodne z przepisami:
seniorzy - suspensoria,
seniorki - ochraniacze na piersi i białe ochraniacze goleń - stopa
juniorzy młodsi - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa, suspensoria.
juniorki młodsze - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa,
Kaski i hogo zapewnia organizator.

Kalkulacja kosztów

60 zł – opłata startowa
30 zł – obiad w restauracji hotelu Neo podczas zawodów (dla zawodników i sędziów obiad jest
bezpłatny)
100 zł – udział w SAYONARA w piątek (19.10.2018r.) o godz. 21.00 w restauracji hotelu Neo
w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 6. (dla sędziów Sayonara jest bezpłatna)

IX.

Ramowy program zawodów
19.10.2018r. - piątek (Hotel Neo w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 6)
16:00 - 19:30 – Weryﬁkacja zawodników na 3 stanowiskach
19:00 – 20:00 – Narada sędziów
20:00 – 20:30 – Losowanie
21:00 – 23:00 – SAYONARA

20.10.2018r. - sobota (Hala Sportowa AIG w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8)
9:00 - 10:30 – Kata Seniorów i Juniorów Młodszych (3 maty)
10:30 – 17:30 – Kumite Juniorów Mł., „oldboy”, seniorek i seniorów (3 maty)
17:30 – 18:00 – Dekoracja i zakończenie Mistrzostw Polski

Dokładny program Mistrzostw zostanie podany na stronie www.mpkyokushin2018.pl
X.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Postanowienia końcowe
Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Drewniak.
Sędzią technicznym i przewodniczącym komisji weryﬁkacyjnej będzie Shihan Eugeniusz
Dadzibug.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Protesty należy składać do sędziego głównego.
Opłata startowa jest opłatą obowiązkową.
Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
lub zgubione podczas mistrzostw.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu turnieju.

Komitet Organizacyjny
życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu w Tarnowskich Górach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Shihan Bogdan Lubos

