REGULAMIN

1. Organizator: Stowarzyszenie Satori, ul. Dworcowa 3/3, 64-915 Jastrowie, osoba
do kontaktu: Mariusz Gawlik tel. 608-176-272, mgawlik33@tlen.pl
2. Współorganizatorzy i sponsorzy:
Polski Związek Karate - Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan,
Gmina Miasto Złotów
Powiat Złotowski
Firma Handlowo-Usługowa ARKOMP
3. Cel zawodów:
1) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej,
3) krzewienie idei fair play,
4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
5) stworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej dla początkujących zawodników,
6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego
rodziców,
7) wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej,
8) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych (wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w
poszczególnych konkurencjach),
9) zwiększenie efektywności działań klubu sportowego – Stowarzyszenie Satori,
10) aktywizacja lokalnych samorządów do współpracy i współfinansowania projektu,
11) rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród dzieci i młodzieży
4. Termin:
9.00
9.30
10.00
10.15

17.00
5. Miejsce:

05 października 2019r.
przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów
odprawa kierowników ekip, sędziów
uroczyste rozpoczęcie zawodów
rozegranie konkurencji KATA KOBUDO i KATA DRUŻYNOWE, rozegranie eliminacji i
finałów w pozostałych konkurencjach, dekoracje zawodników bezpośrednio po
zakończonych konkurencjach
przewidywane zakończenie zawodów, wręczenie nagród dla najlepszego zawodnika i
zawodniczki turnieju
Hala Widowiskowo–Sportowa, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów

6. Zgłoszenia: do 03.10.2019 (czwartek) elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie
www.satori.org.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 17 września, zamknięcie w dniu 3
października (czwartek) do godz. 24.00). Prosimy podać wagę zawodników startujących w sumo i
kumite oraz rok urodzenia każdego zawodnika. W przypadku problemów lub pytań odnośnie
rejestracji prosimy o kontakt pod nr tel. 602-389-171.
7. Opłata startowa:
KATA DRUŻYNOWE: 75zł

KONKURENCJE INDYWIDUALNE:
 1 konkurencja 30zł,
 2 konkurencje 60zł,
 3 konkurencje 90zł
 4 konkurencja 120zł
 5 i 6 konkurencja GRATIS
Opłatę startową można wpłacić podczas rejestracji 05.10.2019 (sobota) w godz. 9:00 – 10:00 w biurze
zawodów tylko od kierowników ekip lub przelewem na konto klubu:
Stowarzyszenie Satori nr. rach. 32 8944 0003 0002 8323 2000 0010.

8. KONKURENCJE:
 Kihon (chłopcy i dziewczynki razem, 2012 i młodsi)

4 powtórzenia każdej techniki, PW: Hidari-zenkutsu-dachi gedan-barai, Przód: Oi-tsuki-jodan, Tył:
Age-uke, Przód: Mae-geri, Tył: Gedan-barai
 Kata indywidualne (podział ze względu na płeć, wiek i stopnie, GRUPY: roczniki 2012 i młodsi, 20112010, 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003-2001, 2000 i starsi)
 Kumite indywidualne wolne (podział ze względu na płeć, wiek i wagę – dwie kategorie wagowe w
każdej grupie, 2011-2010, 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004, 2003-2001, 2000 i starsi)
 Kumite indywidualne klasyczne (podział ze względu na płeć i wiek, 2011-2010, 2009-2008, 20072006, 2005-2004, 2003-2001, 2000 i starsi)
 Sumo (podział ze względu na płeć, wiek i wagę po przyjęciu zgłoszeń, roczniki 2012 i młodsi po dwie
kategorie wagowe, pozostali po trzy kategorie wagowe, nie ma górnej granicy wieku)
 Kodachi (podział ze względu na wiek i płeć, 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
2005-2004, 2003-2002, 2001-1999, 1998+)
 Kata kobudo (podział ze względu na płeć i wiek)
 Kata drużynowe (dopuszczamy drużyny mieszane, w finale inne kata niż w półfinale)
9. ZASADY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
 SUMO: Do wypchnięcia za matę lub dotknięcia maty inną częścią ciała niż stopy.
 KODACHI: Walka krótkim mieczem (z pianki) do trzech trafień w dowolną część ciała przeciwnika.





Kaski i miecze zapewnia organizator.
KATA INDYWIDUALNE: Przepisy PZK KKTiF. System chorągiewkowy, zawodnicy prezentują kata
jednocześnie aż do rundy finałowej, w finale zawodnicy wychodzą osobno. Kata zapowiadane przez
sędziego dostosowane do stopnia posiadanego przez zawodników. W finale tokui kata we
wszystkich grupach wiekowych. Roczniki 2007 i starsi w każdej rundzie wykonują tokui kata (w
finale inne niż w półfinale).
KUMITE WOLNE: Przepisy PZK KKTiF. Obowiązkowe napięstniki i ochraniacze szczęki.
KUMITE KLASYCZNE: w grupie 2011-2010 Kihon-Ippon-Kumite (ataki z pozycji Hidari-zenkutsudachi: Oi-tsuki-jodan, Oi-tsuki-chudan, Mae-geri; obrona: Age-uke, Soto-uke, Gedan-barai;
kontratak: Gyako-tsuki-chudan), w grupie 2009-2008 Kihon-Ippon-Kumite (ataki jak w grupie
młodszej +atak: Mawashi-geri, obrona: Uchi-uke), w grupie 2007-2006 Jiu-Ippon-Kumite (przepisy z
MMM), 2005 i starsi Jiu-Kumite (Shobu-Ippon przepisy PZK KKTiF)

10. NAGRODY





We wszystkich konkurencjach dwa trzecie miejsca.
Medale oraz dyplomy za miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach
Puchar dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika
Dla każdego zawodnika pamiątkowy buton

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE











Uwaga: Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział, badaniach lekarskich i ubezpieczeniu NNW
Przewodniczący składu sędziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik
Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów. Ostateczną listę sędziów zatwierdzi
Komisja Sędziowska KKTiF
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów
Podział na kategorie wagowe dokonany zostanie po analizie zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać
dokładną wagę zawodnika/zawodniczki
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny
Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
Za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora
Zapraszamy na strony internetowe :
www.satori.org.pl
www.facebook.com/stowarzyszeniesatori

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

