I Otwarty Turniej o Puchar SIECHNIC
KARATE WKF
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sportu i Rekeracji ARAWASHI Siechnice.Zawody są współfinansowane przez Gmine
Siechnice.

CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży w gminie Siechnice.

DATA i MIEJSCE:
07.06.2013/sobota/
Hala Sportowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreaji , Siechnice,ul.Świerczewskiego 40

WARUNKI UDZIAŁU:
1.Startujący w torze przszkód powinni posiadać minimum 9.1 Kyu;
2.Stopień min. 9 ( 9.1 ) kata, 8 (8.1) kyu kumite,
3.Ubezpieczenie NW,
4.Uiszczenie opłaty startowej,
5.Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo pass,
6.Udział w zawodach biorą, tylko te kluby, które otrzymały zaproszenie od Organizatora.

ZGŁOSZENIA
Przesłać należy do dnia 01.06.2014, Email: lukasz.klujew@interia.pl z tematem wiadomości:
„Nazwa Klubu............... I Otwarty Turniej Karate WKF ”
dodatkowe informacje www.arawashi.pl

OPŁATA STARTOWA:
Konkurencje indywidualne - 15zł
Opłaty dokonać należy 07.06.2014 w godzinach 10.00-10.30 w biurze zawodów.

NAGRODY
 1 miejsce medal , dyplom
 2 miejsce medal i dyplom
 3 miejsce medal i dyplom- dwa 3 miejsca
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale.

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
10.00- 10.30

Przyjmowanie wpłat

10.30-10.45

Odprawa sędziowska

11.00

Eliminacje

14.30

Finały

15.00

Planowane zakończenie

WYMAGANIA:
KATA: Przepisy WKF z poniższymi zmianami; we wszystkich kat. wiekowych kata dowolne
, do 11 roku kata może się powtarzać, 12-13 lat min. dwa kata ,
KUMITE: obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia,
ochraniacz klatki piersiowej, Walki repasażowe; czas walki dla żaków - 60s., młodzików 90 s.,
Konkurencje zostaną przesłane w załączniku.

*W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator w porozumieniu z sędzią
głównym zawodów może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji.
*W trakcie zawodów w rejonie plansz będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip,
trenerzy oraz zaproszeni goście, dla pozostałych są przewidziane miejsca na widowni.
*Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i Sędziego Głównego.
*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
*Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik
ekipy.
*Złożenie protestu dotyczącej decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 200zł
*Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów
może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
*Losowanie na podstawie kart zgłoszeń odbędzie się w dniu 04.06.2014r.
*Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i
porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
* Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
* Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być
zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów

Dodatkowych informacji udziela – Łukasz Klujew tel.kom. 601 198 108
*W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
*Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach

