POLSKI ZWIĄZEK KARATE
Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A
e-mail: komisja@fudokan.pl, www.fudokan.pl
__

__

„Warsaw Open 2019”
Euro Cup
Turniej kwalifikacyjny do MP Juniorów, JM i Młodzieżowców PZK
1. DATA: 13 kwietnia 2019 (sobota)
2. MIEJSCE: Hala Sportowa SP 362, ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa
3. ORGANIZATORZY:

Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
Szkoła Walk Kime, Fundacja PROSPORT, UKS GYMNASION

4. SPONSORZY: Fundacja PROSPORT
5. PATRONAT: Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
6. PRZEPISY: Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan
7. GRUPY WIEKOWE:
GRUPA A
6 lat i młodsi, urodzeni od 2013 r.
GRUPA B
7-8 lat, urodzeni 2012-2011 r.
GRUPA C
9-10 lat, urodzeni 2010-2009 r.
GRUPA D
11-12-13 lat, urodzeni 2008-2007-2006 r.
GRUPA E
14-15 lat, urodzeni 2005-2004 r.
GRUPA F
16-18 lat, urodzeni 2003-2002-2001 r.
GRUPA G
od 19 lat, urodzeni 2000 i starsi
GRUPA H – MASTERS
40 lat i starsi (+ 40)
8. KONKURENCJE:
GRUPA A 6 lat i młodsi, ur. od 2013 r.

GRUPA B 7-8 lat, ur. 2012-2011 r.

Kata: Taikyoku 1.

Kata: Taikyoku 1. + Heian 1.-3.

Kihon: – 4x:
1. → Oi-zuki
2.  Age-uke
3. → Mae-geri chudan
4.  Gedan-barai

Kihon-Ippon-Kumite

Kodachi
Kata, Kihon, Kodachi:
Dziewczęta i chłopcy razem.

Kumite wolne bezkontaktowe
CH -25kg, -30kg, +30kg
DZ -25kg, +25kg
Kumite semikontaktowe
CH -25kg, -30kg, +30kg
DZ -25kg, +25kg
Sumo
CH -30kg, +30kg
DZ -25kg, +25kg

Sumo
Dziewczęta i chłopcy osobno. Przy małej liczbie
Kodachi
dziewczynek – chłopcy i dziewczęta razem.

GRUPA C 9-10 lat, ur. 2010-2009 r.
Kata: Taikyoku 1. + Heian 1.-5.

GRUPA D 11-12-13 lat, ur. 2008-2007-2006 r.
Kata: Heian 1.-5. Bassai, Kanku, Jion, Enpi.

Kihon-Ippon-Kumite: jak w grupie B
Finał
+ Atak4: Mawashi-Geri-Jodan
Obrona4: Uchi-uke Gyaku-Zuki

Kumite wolne bezkontaktowe
CH -45kg, -50kg, +50kg
DZ -45kg, +45kg

Kumite wolne bezkontaktowe
CH -35kg, -40kg, +40kg
DZ -35kg, +35kg

Kumite semikontaktowe
CH -45kg, -50kg, +50kg
DZ -45kg, +45kg

Kumite semikontaktowe
CH -35kg, -40kg, +40kg
DZ -35kg, +35kg

Sumo
CH -50kg, +50kg
DZ -45kg, +45kg

Sumo
CH -40kg, +40kg
DZ -35kg, +35kg

Kodachi

Kodachi
GRUPA E 14-15 lat, ur. 2005 - 2004

GRUPA F 16-18 lat ur. 2003 - 2001

Kata: tokui

Kata: tokui

Kumite wolne bezkontaktowe
CH -50kg, -60kg, +60kg
DZ -50kg, +50kg

Kumite wolne bezkontaktowe
CH -60kg, -70kg, +70kg
DZ -50kg, +50kg

Kumite semikontaktowe
CH -45kg, -60kg, +60kg
DZ -50kg, +50kg

Kumite klasyczne Shobu-Ippon
Kodachi

Kodachi
GRUPA G od 19 lat ur. 2000 i starsi

Kata Drużynowe:

Kata: tokui

1. Wspólne dla grupy A i B.
Dopuszczalne drużyny mieszane.
2. Wspólne dla grupy C i D.
Osobno dziewczęta i chłopcy.
3. Wspólne dla grupy E i F.
Osobno dziewczęta i chłopcy.
4. Grupa G - osobno kobiety i mężczyźni.
Zawodnik młodszy może startować w starszej
grupie
wiekowej.
Dopuszczony
start
zawodnika tylko w jednej drużynie.

Kumite wolne bezkontaktowe
M -70kg, -80kg, +80kg
K -60kg, +60kg
Kumite klasyczne Shobu-Ippon

GRUPA H – KATA MASTERS + 40 lat
Kata: tokui

REGULAMIN:
1. Organizator zastrzega możliwość połączenia lub rozdzielenia grup w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników.
2. Starty systemem pucharowym z repasażami będą posiadały podwójne III miejsce w każdej
konkurencji.
3. Grupa A: Kata, Kihon, Kodachi – chłopcy i dziewczęta razem, Sumo – chłopcy i dziewczęta osobno.
4. Grupa B, C, D, E, F, G: wszystkie konkurencje z podziałem na płeć, oprócz Kodachi, które będzie
rozgrywane razem.
5. KIHON w grupie A: 1. → Oi-zuki, 2.  Age-uke, 3. → Mae-geri chudan, 4.  Gedan-barai.
6. KATA INDYWIDUALNE w grupach A, B, C, D dwóch zawodników równocześnie wykonuje to samo kata.
Kata dyktowane przez sędziego będzie dostosowane do stopnia posiadanego przez mniej
zaawansowanego zawodnika. W finale (walka o 1. miejsce) zawodnicy wykonują osobno kata tokui.
7. KATA INDYWIDUALNE w grupach E, F, G – ocena systemem punktowym, zawodnicy wykonują osobno
kata tokui, w finale muszą zaprezentować inne kata niż w półfinale. W tych konkurencjach będzie
pojedynczy medal za III miejsce.
8. KIHON-IPPON-KUMITE w grupach B, C:
Atak1: Oi-Zuki-Jodan
Obrona1: Age-Uke Gyaku-Zuki-Chudan
Atak2: Oi-Zuki-Chudan
Obrona2: Soto-Uke Gyaku-Zuki-Chudan
Atak3: Mae-Geri-Chudan
Obrona3: Gedan-Barai Gyaku-Zuki
W grupie C tylko w finale dodatkowo:
Atak4: Mawashi-Geri-Jodan Obrona4: Uchi-uke Gyaku-Zuki
9. KUMITE WOLNE BEZKONTAKTOWE + SEMIKONTAKTOWE + SUMO w grupach B, C, D, E, F, G –
podział na kategorie wagowe. Ostateczny podział na kategorie wagowe będzie zatwierdzony lub
zmieniony po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń w taki sposób, aby liczebność grup startowych
była podobna.
10. KUMITE SEMIKONTAKTOWE w grupach B, C, D, E, – obowiązkowo pełny zestaw ochraniaczy: kask,
rękawice (napięstniki), ochraniacz stopy i golenia, krocza i tułowia. Organizator będzie posiadał
zapasowe kaski i ochraniacze tułowia.
11. SUMO – podział na grupy eliminacyjne w zależności od ilości zawodników. Walki w grupach systemem
każdy z każdym. Po wyłonieniu najlepszych zawodników z grup eliminacyjnych walki w grupie
finałowej w formule każdy z każdym.
12. Dodatkowo obowiązuje spełnienie warunków ogólnych startu:
• Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną ze zdjęciem.
• Aktualne badania od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
• Ubezpieczenie NNW (indywidualne lub klubowe).
• W konkurencjach kumite wolnego obowiązkowe są ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze
krocza, kaski + u dziewcząt dodatkowo klatki piersiowej.
• Posiadanie licencji zawodniczej dowolnej Komisji Stylowej PZK uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie sportowym na rok 2019 (dotyczy klubów z Polski).
• Pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach.
• Dokonanie opłaty startowej.
• Dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników.
• Do startu w danej kategorii wiekowej liczy się tylko rok urodzenia.
LICENCJE ZAWODNIKÓW POLSKICH!
Formalności związane ze sprawdzeniem / wyrobieniem licencji zawodniczej i nostryfikowaniem lub
rejestracją stopnia - z ramienia PZK KKTiF – dostępne pod e-mailem: komisja@fudokan.pl.
Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w Euro Cup jest posiadanie przez kluby z Polski WAŻNEJ NA ROK 2019 LICENCJI PZK
UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Informacje udzielane są pod e-mailem: komisja@fudokan.pl.
OPŁATY STARTOWE:
Konkurencja indywidualna 1 i 2 po – 80 PLN każda
Konkurencja indywidualna 3 i 4 po – 60 PLN każda
Konkurencja indywidualna 5 i kolejna po – 40 PLN każda
Kata drużynowe – 200 PLN

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia zawodników: poprzez aplikację na stronie www.zawody.fudokan.pl – otwarcie rejestracji
„online” nastąpi w dniu 04.04.2019 r. zamknięcie w dniu 11.04.2019 r. do godz. 22:00. Po
zakończonej rejestracji należy wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać
przez władze klubu oraz dostarczyć tę formę papierową w dniu 12 lub 13 kwietnia do biura zawodów
Hala Sportowa SP362, ul. Czumy 8 w Warszawie.
2. Opłatę startową zbiorczą kluby wnoszą przelewem na konto 40 1140 2004 0000 3802 7486 4853
do dnia 11.04.2019 r. lub kierownicy ekip gotówką w biurze zawodów 13.04.2019 r. do g. 9:00. Podczas
rejestracji należy mieć ze sobą potwierdzenie przelewu i komplet dokumentacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:
1. Do pracy dopuszczeni zostaną sędziowie, którzy posiadają aktualną licencję sędziowską PZK KKTiF na
rok 2019, aktualne badania lekarskie oraz aktualną polisę NNW. (Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki podczas pracy sędziowskiej). Do sędziowania zaproszeni zostaną również sędziowie z
zagranicznych organizacji, z którymi współpracujemy.
2. Prosimy o zgłaszanie przez kluby propozycji sędziów do dnia 08.04.2019 r. na adres e-mail
komisja@fudokan.pl
3. Listę powołanych sędziów ustali Komisja Sędziowska PZK KKTiF. Sędzia główny, Mariusz Gawlik 5 Dan
powiadomi adresatów osobną korespondencją: e–mailem lub telefonicznie.
4. Organizator zapewni dietę sędziowską.
PROGRAM ZAWODÓW:
12 kwietnia 2019 r. – PIĄTEK
KIME Szkoła Walk Warszawa Bemowo, ul. Konarskiego 4A, 01-355 Warszawa (www.szkolawalk.pl)
godz. 18:00 – przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów, ważenie do godz. 20:00
godz. 20:00 – spotkanie organizatorów z delegacjami zagranicznymi
13 kwietnia 2019 r. – SOBOTA
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 362, ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa
godz. 08:00 – przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów, ważenie do godz. 9:00
godz. 09:00 – odprawa sędziów i kierowników ekip
godz. 9:30 – rozegranie konkurencji grup A, B i C (zawodnicy są zobowiązani do stawienia się
w gotowości do startu o godzinie 9:00, w innym przypadku zostaną zdyskwalifikowani)
godz. 11:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
godz. 11:15 – rozegranie pozostałych konkurencji Euro Cup
godz. 18:00 – planowane zakończenie Euro Cup
godz. 20:00 – spotkanie organizatorów z delegacjami zagranicznymi
14 kwietnia 2019 r. – NIEDZIELA
KIME Szkoła Walk Warszawa Bemowo, ul. Konarskiego 4A, 01-355 Warszawa (www.szkolawalk.pl)
godz. 08:00 – spotkanie organizacyjne z przedstawicielami klubów z Polski, wydawanie dyplomów,
rachunków, poświadczanie druków delegacji
godz. 10:00 – zwiedzanie Warszawy, ewentualnie wyjazd
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny – Mariusz Gawlik 5 Dan.
2. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej może się odbyć tylko po wpłaceniu wadium w
wysokości 200 PLN i tylko przez osobę zgłoszoną, jako trener/opiekun zawodnika. Osoba musi
posiadać ze sobą ważną na rok 2019 licencję trenerską (dotyczy klubów z Polski).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie możliwość połączenia lub odwołania
konkurencji w przypadku niewystarczającej liczby zawodników (w grupie wiekowej A, B możliwe
połączenie chłopców z dziewczętami).
5. Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego
Klub.
6. Za niepełnoletnich uczestników mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.

7.
8.
9.
10.
11.

Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację organizatora.
Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.
Kontakt telefoniczny z organizatorem nr tel.: 604411811
Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie (w hali będzie czynny bufet z ciepłymi posiłkami).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

