Dotyczy:

Regulamin Pucharu Europy Dzieci w Tradycyjnym Karate – Do

Puchar Europy Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do Wrocław 2020
19-21 czerwca 2020 r.
DATA:

19-21 czerwca 2020 r. (sobota - niedziela)

MIEJSCE:

Hala Widowiskowo-Sportowa ORBITA
54- 239 Wrocław, ul. Wejherowska 34

ORGANIZATOR:
Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego
Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie
PROGRAM:
19 czerwca (piątek)
Godz. 17:00-21:00 Przyjazd i rejestracja ekip
Godz. 18:00-20:00 Kurs Sędziowski i Coachowski
20 czerwca (sobota)
9:00 – 9:30
Ceremonia otwarcia i prezentacja ekip
9:30 – 9:45
Wspólna rozgrzewka
10:00 – 18:00
Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach indywidualnych
21 czerwca (niedziela)
9:00 – 9:15
Rozpoczęcie drugiego dnia zawodów (wspólna rozgrzewka)
9:15 – 15:00
Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach drużynowych
KONKURENCJE:
Grupa A (7 lat i młodsi) Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2013 i później
ur. 2012, 2011

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2010, 2009

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2008, 2007

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 4 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu i wyższe

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu
4 kyu
3-1 kyu

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu
4 kyu
3-1 kyu

Kumite ind. chłopców
Kumite ind. dziewcząt
w 3 grupach stopni:
9-7 kyu
6-4 kyu
3-1 kyu

Kumite ind. chłopców
Kumite ind. dziewcząt
w 3 grupach stopni:
9-7 kyu
6-4 kyu
3-1 kyu

9-7 KYU

9-7 KYU

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 5 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
4 kyu
3-1 kyu

Kihon Ippon Kumite (sparing
półwolny na jeden krok)
*ATAK:
1. Oi zuki jodan x 1,
2. Oi zuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
* osoba wykonująca atak pozostaje
w pozycji wykonania techniki, czas
wykonania ataku do 10 sekund
*OBRONA:
1. Age-uke Gyakuzuki
2. Soto-uke Gyakuzuki
3. Gedan-barai Gyakuzuki
* obrona wykonywana ( kontratak)
jest na strefę chudan,
Ocena: system chorągiewkowy.

Kihon Ippon Kumite (sparing
półwolny na jeden krok)
*ATAK:
4. Oi zuki jodan x 1,
5. Oi zuki chudan x 1
6. Maegeri chudan x 1
* osoba wykonująca atak pozostaje
w pozycji wykonania techniki, czas
wykonania ataku do 10 sekund
*OBRONA:
4. Age-uke Gyakuzuki
5. Soto-uke Gyakuzuki
6. Gedan-barai Gyakuzuki
* obrona wykonywana ( kontratak)
jest na strefę chudan,
Ocena: system chorągiewkowy.

6-4 KYU
Jiyu Ippon Kumite (sparing
półwolny)
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
4. Ushirogeri chudan x 1
* czas wykonania ataku do 10
sekund
OBRONA:
W obronie zastosowanie OJIWAZA (odpowiedź na atak
przeciwnika)
SEN (na początku ataku) lub GONO-SEN (po ataku przeciwnika)
Ocena: system chorągiewkowy.

6-4 KYU
Jiyu Ippon Kumite (sparing
półwolny)
*ATAK:
5. Kizamizuki jodan x 1
6. Gyakuzuki chudan x 1
7. Maegeri chudan x 1
8. Ushirogeri chudan x 1
* czas wykonania ataku do 10
sekund
OBRONA:
W obronie zastosowanie OJIWAZA (odpowiedź na atak
przeciwnika)
SEN (na początku ataku) lub GONO-SEN (po ataku przeciwnika)
Ocena: system chorągiewkowy.

3-1 KYU
3-1 KYU
Przepisy Ko-Go Kumite wg PZKT Przepisy Ko-Go Kumite wg PZKT

Grupa A i Grupa B ( 9 lat i młodsi)

Grupa C i Grupa D (10, 11, 12, 13 lat)

Kata drużynowe dzieci
Kata drużynowe dziewcząt
(zespół może być jednorodny – dziewczęta, chłopcy Kata drużynowe chłopców
lub mieszany)
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
En-bu dziewczyna/chłopiec
w 3 grupach stopni: 9-7 kyu
En-bu chłopiec/chłopiec
6-4 kyu
3-1 kyu
w 2 grupach stopni: 9-7 kyu
6-1 kyu
Uwaga:
Uwaga:
Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony do
do grupy wyższych stopni.
grupy wyższych stopni.

PRZEPISY:
Grupa A (7 lat i młodsi) Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2013 i później
ur. 2012, 2011

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2010, 2009

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2006, 2005

Kata indywidualne:
Wykonywane parami ( eliminacje, półfinały, finały )– ocena systemem chorągiewkowym
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały: HEIAN 2
Finały:
HEIAN 3

Stopnie 9-7 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały, finały: HEIAN 2

Stopnie 9-7 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały, finały: HEIAN 2

Stopnie 6 -1 kyu:
Stopnie 6-4 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1-3
Eliminacje: HEIAN 1-3
Półfinały, finały: HEIAN 4-5 Półfinały, finały: HEIAN 4-5
Stopnie 3-1 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1-5
Półfinały i finały: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
(inne kata w półfinale i w finale)

Grupa A i Grupa B (9 lat i młodsi)
Kata drużynowe dzieci
HEIAN 1-5
wystarczy jedno kata, w finale z bunkai
eliminacje i finały (m-ca I-IV) – ocena systemem
chorągiewkowym
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
(gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara)
Eliminacje i finały (m-ca I-IV) – ocena systemem
chorągiewkowym

Grupa C i Grupa D (10, 11, 12, 13 lat)
Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców
HEIAN 1-5, Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
wystarczy jedno kata, w finale z bunkai
eliminacje i finały (m-ca I-IV) – ocena systemem
chorągiewkowym
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
(gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara)
Eliminacje i finały (m-ca I-IV) – ocena systemem
chorągiewkowym

1. Ilość zawodników z jednego klubu w jednej konkurencji indywidualnej w danej grupie
stopni: bez ograniczeń.
2. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy
zostaną dołączeni do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku.
3. Kata indywidualne będą wykonywane do wysokości zaawansowania niższego stopnia
zarówno w eliminacjach jak i w finałach. Przepis ten nie dotyczy 3 – 1 kyu.
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek – wg wymienionych roczników
2. Odpowiedni stopień
3. Posiadanie licencji zawodnika – zawodnicy w kategorii wiekowej młodzik (12-13 lat)
4. Badania lekarskie – wg aktualnie obowiązujących przepisów
5. Ubezpieczenie NNW

6. Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienia
wizerunku na potrzeby realizacji i sprawozdawczości Pucharu Europy
8. Zawodników startujących w konkurencjach kumite obowiązuje posiadanie ochraniaczy na
zęby, na krocze (u chłopców) oraz na piersi (u dziewcząt).
9. Dokonanie opłaty startowej:
Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie
Ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław
Santander Bank Polska S.A.
__ ____ ____ ____
OPŁATY STARTOWE:
- 50 Euro/osoba – dla klubów zrzeszonych w PUKT
- 60 Euro/osoba – dla klubów niezrzeczonych w PUKT
10. Termin zgłoszeń: 06.06.2020r. godz. 23:59
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
- złożenie oświadczenia o spełnieniu przez klub i zawodników warunków regulaminowych
WARUNKI DLA TRENERA/COACHA:
- licencjonowany instruktor lub zawodnik posiadający stopień min. 3 kyu delegowany przez
klub
- zgłoszenie coacha przez klub
- wymagany udział w szkoleniu dla coachów przed zawodami
ZGŁOSZENIA:
A) zgłoszenia na karcie zgłoszeń prosimy wysyłać na adres mailowy: ……
B) przez poprzez stronę https://fightapp.pl/OpenRegister lub wchodząc na https://fightapp.pl i
wybierając „Jesteś właścicielem klubu i chcesz dołączyć do programu? Kliknij tutaj aby się
zarejestrować”.
1. podczas rejestracji proszę o wysłanie/załączenie zdjęcia zawodnika i coacha o wymiarach,
rozmiar 1:1 minimum, 500x500 px, max. 200Kb rozmiaru, formacie .jpg lub .png. Jest to
niezbędne w celu wydruku indywidualnych identyfikatorów wstępu na zawody.
2. coacha należy zgłosić także na karcie zgłoszeń lub poprzez stronę
CATERING:
Karty zgłoszeniowe na catering i oferta cateringowa zostaną przesłane w późniejszym
terminie. Catering będzie dostępny w dniach 20 oraz 21 czerwca 2020 i będzie on
dostarczony na halę zawodów. Zamówienia na catering należy dokonać do 10 czerwca 2020
roku na adres mailowy catering.kobu@gmail.com

ZAKWATEROWANIE:

