DZIAŁAJĄC W POROZUMIENIU Z POLSKIM ZWIĄZKIEM KARATE
MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ REPREZENTACJĘ WASZEGO KLUBU NA

XIV MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
OPEN I KATA KARATE KYOKUSHIN
PŁOCK 21/12/2013
I. Organizator
Płocki Klub Karate Kyokushinkai,
e-mail: janmazurkiewicz@wp.pl
www.karate.plock.pl

II. Współorganizatorzy
Polski Związek Karate
Urząd Miasta Płock
Urząd Województwa Mazowieckiego

III. Patronat
Prezydent Miasta Płock

IV. Patronat medialny
Portal Płock
Tygodnik Płocki
Płock Nasze Miasto

V. Termin i miejsce zawodów
21 grudnia 2013 r. Płock
Centrum widowiskowo-Sportowe ORLEN ARENA ul.Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock

VI. Zakwaterowanie zawodników
Hotel Płock, 09-400 Płock Al. Jachowicza 38 (sekretariat zawodów)
Hotel Otoliński, 09-400 Płock ul. Otolińska 29 b

VII. Regulamin zawodów
Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem PZK, w następujących kategoriach:
- kumie mężczyzn open
- kumie kobiet open
- kumie senior open (+35 lat)
- kata mężczyzn
- kata kobiet
Konkurencje kumie mężczyzn i kobiet oraz „senior” rozegrane zostaną indywidualnie systemem pucharowym w kategorii
otwartej. Konkurencje kata mężczyzn i kobiet rozegrane zostaną w dwóch turach:
I TURA - kata obowiązkowe, wybrane przez sędziów, spośród:
Pinian sono yon, Pinian sono go, Tsuki –no, Yantsu, Saiha
II TURA - kata dowolne wybrane przez zawodnika spośród:
Garyu, Sush-ho, Seipai, Kanku-dai, Geksi-sho, Seienchin, Geksi-dai
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
- minimum 3 kyu

www.karate.plock.pl

- czyste, białe gi
- dowód tożsamości
- aktualną kartę zdrowia
- aktualną licencję zawodnika wydaną przez PZK
- ochraniacze zgodnie z przepisami (mężczyźni - suspensoria, kobiety - ochraniacze na piersi)
- dowód wpłaty zgodny z kalkulacją kosztów za udział w zawodach
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników
w każdej konkurencji.
Punktacja drużynowa będzie łącznie dla mężczyzn i kobiet we wszystkich konkurencjach:
I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1 pkt.

VIII. Zgłoszenia i rezerwacje
Zgłoszeń i rezerwacji należy dokonać przesyłając za pomocą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26
listopada 2013 na adres: janmazurkiewicz@wp.pl dodatkowe informacje: 601 660 458
Jan Mazurkiewicz 4 Dan.
Prosimy podać dane klubu potrzebne do wystawienia rachunku (pełna nazwa klubu, adres, NIP)
Odpłatność za udział w zawodach:
Zawodnicy - nocleg, kolacja, śniadanie, obiad (20/21 grudzień)
150 zł
- startowe
50 zł
razem - 200 zł
Sędziowie - zakwaterowanie, wyżywienie, sayonara 20/21 grudzień 2013: 150 zł
Istnieje możliwość wykupienia sayonara - 60 zł, obiad na dzień 08.12.2013 - 20 zł (prosimy rezerwować wraz
z listą zgłoszeń).
Opłatę za udział należy wpłacić przelewem na konto klubu lub opłacić w dniu zawodów.
Płocki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Dworcowa 12a/68, 09-400 Płock
BOŚ S.A. 97 1540 1069 2106 8730 4515 0001

IX. Weryfikacja zawodników i losowanie
Zawodnicy zgłaszają się w Hotelu Płock w dniu 20.12.2013 w godz. od 15.00 - 19.00.
Weryfikacja obejmuje sprawdzenie karty zdrowia sportowca, badania lekarskie i ważenie (należy okazać
dokument stwierdzający tożsamość i wiek zawodnika). Nie zgłoszenie się zawodnika do weryfikacji do godz.
19.00 spowoduje jego dyskwalifikację.
Losowanie nastąpi w dniu 20.12.2013 po weryfikacji zawodników.

X. Program Mistrzostw Polski
Program na dzień 20-12-2013 (piątek)
14.00 -19.00 - przyjazd ekip, zakwaterowanie (Hotel Płock)
15.00 -19.00 - weryfikacja zawodników (Hotel Płock)
18.00 -19.30 - kolacja w miejscu zakwaterowania
19.30 -20.30 - narada kierowników i sędziów, losowanie - Hotel Płock
21.00 - Sayonara - kierownicy ośrodków (Hotel Płock)
Program na dzień 20.12.2013 (piątek) zostanie podany w dniu 20.12.2013

XI. Postanowienia końcowe
Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Andrzej Drewniak 8 dan, sędzią technicznym shihan Eugeniusz Dadzibug 5 dan.
Składy sędziowskie do kata i kumite zostaną powołane decyzją Sędziego Głównego w trakcie narady sędziów. Każdy
ośrodek zobowiązany jest do wystawienia sędziego. W związku z powyższym sędziowie powinni posiadać kompletny strój
sędziowski.
Za rzeczy zagubione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzią Główny i Organizator.
Protesty można składać do Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium 100 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Organizatorzy życzą sukcesów sportowych i miłego pobytu w Płocku
Prezes Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai
Sensei Jan Mazurkiewicz 4 dan
OSU!

www.karate.plock.pl

