MISTRZOSTWA WARSZAWY KARATE WKF
Regulamin
Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Ursus, Pani Urszula Kierzkowska
Pod patronatem:
Polskiej Unii Karate
Cel zawodów:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja ducha i idei karate olimpijskiego a także promocja Miasta Stołecznego
Warszawy.
Termin i miejsce:
Data: 10.11.2018r. (sobota)
Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 360 w Warszawie
ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa-Ursus
Rejestracja, opłata startowa: godzina 9.00
Odprawa sędziowska: godzina 9.30
Odprawa techniczna: godzina 9.45
Rozpoczęcie zawodów: godzina 10.00

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.2018 r. na wkf.sportsid.org (środa do
godziny 24:00)
2. opłata startowa podczas rejestracji
3. Posiadanie:
a. Aktualnych badań lekarskich;
b. Aktualnej licencji klubowej PUK na 2018r.;
c. Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
d. Legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub BUDOPASU
e. Ubezpieczenia od NNW
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z
podanymi poniżej zmianami:
Konkurencje Kata:
Kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat
Kata indywidualne chłopców 8-9 lat
Kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat
Kata indywidualne chłopców 10-11 lat
Kata indywidualne dziewcząt 12-13 lat
Kata indywidualne chłopców 12-13 lat
Kata indywidualne kadetek 14-15 lat
Kata indywidualne kadetów 14-15 lat
Kata indywidualne juniorek 16-17 lat
Kata indywidualne juniorów 16-17 lat

Kata drużynowe dziewcząt U10 (9 lat i młodsze)
Kata drużynowe chłopców U10 (9 lat i młodsi)
Kata drużynowe dziewcząt U12 (10-11 lat)
Kata drużynowe chłopców U12 (10-11 lat)
Kata drużynowe dziewcząt U14 (12-13 lat)
Kata drużynowe chłopców U14 (12-13 lat)
Kata drużynowe kadetek U16 (14-15 lat)
Kata drużynowe kadetów U16 (14-15 lat)

Kata drużynowe juniorek U18 (16-17 lat)
Kata drużynowe juniorów U18 (16-17 lat)

Konkurencje Kumite:
Kumite indywidualne dziewcząt U10 (8-9 lat) -30 kg; +30 kg
Kumite indywidualne chłopców U10 (8-9 lat) -35 kg; +35 kg
Kumite indywidualne dziewcząt U12 (10-11 lat) -40 kg; +40 kg
Kumite indywidualne chłopców U12 (10-11 lat) -40 kg; +40 kg
Kumite indywidualne dziewcząt U14 (12-13 lat) -50 kg; +50 kg
Kumite indywidualne chłopców U14 (12-13 lat) -45 kg; -55 kg; +55 kg
Kumite indywidualne kadetek U16 (14-15 lat) -54 kg; +54 kg
Kumite indywidualne kadetów U16 (14-15 lat) -57kg; -70 kg; +70 kg
Kumite indywidualne juniorek U18 (16-17 lat) -59 kg; +59 kg
Kumite indywidualne juniorów U18 (16-17 lat) -68 kg; -76 kg; +76 kg

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
W kategoriach wiekowych “8-9 lat” oraz “10-11 lat” można wykonywać dowolne kata,
minimum dwa naprzemiennie. W tych kategoriach kata wykonywane są równolegle. W
pozostałych kategoriach obowiązują przepisy WKF. W kata drużynowym bunkai nie jest
wymagany.
Kumite: czas walki U10 – 60 sek., U12, U14, U16 – 90 sek.
Repasaże i dwa trzecie miejsca.
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej liczby
zawodników w poszczególnych kategoriach, po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
Kumite – wg przepisów WKF – obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru
czerwonego i niebieskiego, ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór
WKF oraz ochraniacze na korpus.
Protesty:
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości
400 zł.
Opłaty startowe:
Konkurencje indywidualne: 40 zł

Konkurencje drużynowe: 90 zł
Wszystkie zmiany na listach startowych w dniu zawodów: 30 zł
Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I
miejsc okazjonalne puchary.
Postanowienia dodatkowe:
1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony
zgłaszającego do udziału w zawodach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich
walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku
oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe, bądź
spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Przewodniczącym
Komisji Sędziowskiej Polskiej Unii Karate.
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod
adresem Organizatora w trakcie zawodów.
8. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie startujący i ich trenerzy.

