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

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W KARATE FUDOKAN
2017 Strefa III – C (LUB-MAZ-PDL-WM)
REGULAMIN OGÓLNY
I. CEL ZAWODÓW
1. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w konkurencjach indywidualnych walk i pokazów kata
kategorii młodzika w poszczególnych strefach.
2. Poprawienie warunków do rozwoju sportowego młodzików.
3. Popularyzacja Karate Fudokan w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży.
II. ORGANIZATORZY Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan – organizator centralny.
Klub Sztuk Walk SOKUDO, Miasto Otwock
III. SPONSORZY Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Otwock
IV. PATRONAT Prezydent Miasta Otwocka
V. PARTNERZY Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
VI. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZATORZY STREFOWI ZAWODÓW
1. Miejsce zawodów: Hala Sportowa ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
2. Termin: 28 październik 2017, godzina 8.00 (weryfikacja dokumentów, ważenie), godzina 09.00 – odprawa
sędziów i kierowników ekip, godzina 12.00 rozpoczęcie zawodów
3. Koordynator: Waldemar Mazurek, tel. 667 339 147
4. Konsultant Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan PZK: Dariusz Bajkowski tel. 512-258-561
VII. WARUNKI UDZIAŁU DLA ZAWODNIKÓW
1. W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy licencjonowanych klubów PZK z wymienionych
województw w poszczególnych strefach.
2. Klub macierzysty musi posiadać aktualną licencję klubową PZK na rok 2017.
3. Zawodnik musi posiadać aktualną licencję sportową PZK Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan na rok 2017 oraz
aktualne badania lekarskie dopuszczające go do współzawodnictwa sportowego.
UWAGA: Prosimy o przesłanie skanów ważnych badań lekarskich do dnia 26.10.2017 r. na adres biuro@sokudo.pl
4. Zawodnik może być zgłoszony tylko w dwóch spośród wymienionych konkurencji indywidualnych.
5. Wszyscy zawodnicy reprezentujący barwy danego klubu muszą być objęci polisą ubezpieczeniową od NNW.
VIII. TERMINY ZGŁOSZEŃ I LOSOWANIE ZAWODNIKÓW
1. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 26.10.2017 (czwartek) elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na
stronie www.zawody.fudokan.pl – otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 09 października, zamknięcie w dniu
26 października (czwartek) do godz. 22.00. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, wagę oraz datę
urodzenia. Po zakończonej rejestracji należy wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać
przez władze klubu oraz dostarczyć tę formę papierową w dniu 27 lub 28 października do biura zawodów Hala
Sportowa, ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock.
2. Zawodnik może zostać sklasyfikowany w maksymalnie dwóch konkurencjach.
3. Losowanie zawodników odbędzie się w dniu 27.10.2017 r. (piątek).
IX. OPŁATY STARTOWE: Brak opłat startowych.
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X. KONKURENCJE I WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami MMM w Karate Fudokan mogą być zawodniczki i zawodnicy w wieku 11 – 13 lat (roczniki
urodzenia 2004 – 2005 – 2006).
KONKURENCJE
Kata indywidualne młodzików
Kata indywidualne młodziczek
Jiu-Ippon-Kumite młodzików (kumite styl klasyczny)
Jiu-Ippon-Kumite młodziczek (kumite styl klasyczny)
Kumite wg kat. wagowych młodzików (kumite styl wolny): - 40 kg , - 45 kg , - 50 kg , - 55 kg , + 55 kg
Kumite wg kat. wagowych młodziczek (kumite styl wolny): - 35 kg , - 45 kg , + 45 kg

XI. SĘDZIOWIE - MMM mogą sędziować sędziowie, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadanie aktualnej licencji sportowej/sędziowskiej Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan PZK na rok 2017
(ważność zachowują licencje sędziowskie PZKF wydane w roku 2016).
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz polisy NNW (Komisja nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
podczas pracy sędziowskiej).
3. Prosimy o zgłoszenie sędziego z klubu wystawiającego zawodników. Komisja wyznaczy każdorazowo osobę
Sędziego Głównego.
XII. PRZEPISY
1. Obowiązują aktualne przepisy sportowe PZK Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan (dwa trzecie miejsca,
repasaże).
2. Kata dowolne, w finale obowiązuje inne kata niż w półfinale.
3. Ochraniacze w konkurencjach Kumite: obowiązkowe są ochraniacze na zęby oraz napięstniki. Wskazane są
ochraniacze na krocze u obu płci oraz klatkę piersiową u młodziczek. Dopuszczalne są ochraniacze na stopy
i golenie oraz kaski na głowę.
4. Pasy i napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego / białego.
XIII.
PROGRAM ZAWODÓW
27 października 2017 r. – Hala – Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
godz. 18.00 – 20.00 – przyjazd kierowników ekip, weryfikacja oryginałów dokumentów wcześniej przesłanych drogą
elektroniczną, potwierdzenie przelewów, pobieranie opłat, ważenie.
28 października 2017 r. – Hala - Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
godz. 08:00 – przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów, ważenie do godz. 9:00
godz. 09:00 – odprawa sędziów i kierowników ekip
godz. 10:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
godz. 12:00 – rozegranie konkurencji
godz. 16:00 – planowane zakończenie MMM
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XIV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie zabezpiecza pasów startowych oraz żadnych ochraniaczy uczestnikom MMM.
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
Złożenie protestu może się odbyć tylko poprzez osobę zgłoszoną przez klub przed zawodami, jako oficjalny
„Trener-opiekun” (Coach) drużyny klubowej – osoba ta musi posiadać aktualną na rok 2017 licencję sportową
trenerską PZK Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan.
Wadium za złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej = 200 zł.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie oraz szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego klub
macierzysty.
Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów oraz filmowanie i fotografowanie zawodów wyłącznie za zgodą
organizatora.
Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją przedmiotowego regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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