Mistrzostwa Europy Open Mężczyzn WKB
Wagowe ME Kobiet, ME U22, Puchar Europy WKB
23-24 Listopad 2019 - Dębica, Polska

KOMUNIKAT
1. Organizator: World Kyokushin Budokai Poland, Leżajski Klub Kyokushin Karate i Shihan Dariusz Burda.
2. Partnerzy: Burmistrz Miasta Dębica, MOSiR Dębica, Dom Kultury w Nowej Sarzynie.
3. Termin i miejsce: 23-24 listopada 2019r. - Hala Sportowa MOSiR przy ul. Sportowa 26 w Dębicy.
4. Uczestnictwo: W turniejach mogą wziąć udział zaproszone ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników.
Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy minimum 2 lata. Zawody będą rozegrane we
wszystkich kategoriach wiekowych według światowych przepisów World Kyokushin Budokai.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
Aktualne badania od lekarza stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemożliwia
wystąpienie w turniejach w szczególności w konkurencji semi kontakt osób niepełnoletnich.
Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
Czyste białe gi.
Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.
Obowiązkowe ochraniacze na kolana w kategoriach semi kontakt 8-17 lat. Ochraniacze te będzie można nabyć
przed zawodami w cenie 60 zł.
Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego
wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT powoduje
automatyczne wykluczenie z turnieju.
5. Rejestracja zawodników: odbędzie się od 1 października do 30 października 2019r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres championships@wkbpoland.pl, TYLKO na formularzu Excel dostępnym wraz
z komunikatem na stronie organizatora www.wkbpoland.pl lub www.karatelezajsk.pl
6. Oficjalny hotel: Hotel „Gold” ul. Sportowa 22, 39-200 Dębica. Rezerwacja Hotelu do 20 października 2019r.
Zgłoszenia na adres: championships@wkbpoland.pl , TYLKO na formularzu Excel dostępnym u organizatora.
W oficjalnym hotelu odbędzie się:
- Rejestracja zawodników
- Seminarium dla sędziów
- Miting WKB
- Sayonara
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7. Kategorie kumite i kata:
KUMITE MĘŻCZYZN: +18 lat (wiek w dniu 23.11.2019r.)
Waga (w kg)
Mężczyźni
+18 lat
Open

(1) Eliminacje: 120 sec >120 sec > Waga (10kg) > 120 sec
(2) Półfinały i finały: 180 sec > 120 sec > 120 sec > Waga (10kg) > tameshiwari > 120 sec
(3) Tameshiwari: czterech zawodników wykonuje test tameshiwari (seiken, shuto, hiji, kakato)
KUMITE KOBIET: +18 lat (wiek w dniu 23.11.2019r.)

Waga (w kg)

Kobiety
+18 lat

-55

-60

-65

+65

Czas walki kobiet
(1) Eliminacje: 120 sec >120 sec
(2) Ćwierćfinały: 120 sec >120 sec >120 sec
(3) Półfinały i finały: 180 sec >120 sec >120 sec > Waga (3kg) >120 sec
(4) W kat. +65 kg kobiet o zwycięstwie decyduje różnica wagi 5 kg
KUMITE: U22 (wiek w dniu 23.11.2019r.).

Waga (w kg)

Mężczyźni
18-22 lat

-65

-70

-75

-80

-85

-90

+90

Czas walki U22
(1) Eliminacje: 120 sec >120 sec
(2) Ćwierćfinały: 120 sec >120 sec >120 sec
(3) Półfinały i finały: 180 sec >120 sec >120 sec > Waga (3kg) >120 sec
(4) W kat +90 kg mężczyzn o zwycięstwie decyduje różnica wagi 10 kg
KUMITE: Oldboy (wiek w dniu 23.11.2019r.)

Wiek

Waga (w kg)

Mężczyźni
35–39 lat
Mężczyźni
+40 lat

Wiek

-80

+80

-85

+85

Kobiety
+35 lat

Waga (w kg)
-65

+65

Czas walki Oldboy
:
(1) Eliminacje: 90 sec >90 sec
(2) Półfinały i finały: 90 sec >90 sec >Waga (3kg) >90 sec
KUMITE: Juniorów (wiek w dniu 23.11.2019r.)

Wiek

Waga (w kg)

Chłopcy
8-9 lat
Chłopcy
10-11 lat
Chłopcy
12-13 lat
Chłopcy
14-15 lat
Chłopcy
16-17 lat

Wiek

-25

-30

-35

+35

-30

-35

-40

-50

+50

-40

-45

-50

-60

+60

-50

-55

-60

-70

+70

-60

-65

-70

-80

+80

Dziewczęta
8-9 lat
Dziewczęta
10-11 lat
Dziewczęta
12-13 lat
Dziewczęta
14-15 lat
Dziewczęta
16-17 lat

Waga (w kg)
-30

-35

+35

-35

-40

+40

-40

-45

-50

+50

-45

-50

-55

+55

-60

+60

-55

Czas walki Juniorów 8-13 lat
(1) Eliminacje: 90 sec >90 sec
(2) Półfinały i finały: 90 sec >90 sec >Waga (3kg) >90 sec
Czas walki Juniorów 14-17 lat
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(1) Eliminacje: 120 sec>120sec
(2) Półfinały i finały: 120 sec >120 sec >Waga (3kg) >120 sec

Jeśli wiek lub waga zawodnika nie będzie zgodna z danymi w zgłoszeniu, będą dwie opcje:
1) dyskwalifikacja;
2) kara pieniężna w wysokości drugiegi startowego i przeniesienie do faktycznej kategorii.
Jeżeli w kategorii wagowej będzie mniej niż ośmiu zawodników, kategoria ta zostanie
anulowana i zawodnicy zostaną przeniesieni do w innej kategorii.
ZASADY ROZGRYWANIA KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Zawodnicy podczas walki maja obowiązek używać
ochraniaczy wg poniższej tabeli:
kategoria

Junior 8-11 lat

Junior 12-17 lat

Oldboy

+ 18 lat

obowiązkowe ochraniacze osobiste

obowiązkowe ochraniacze zapewniane
przez organizatora

- białe ochraniacze goleń - stopa
- ochraniacz tułowia hogo
- piąstkówki, nakolanniki
- kask z ochroną twarzy (z kratką)
- mężczyźni - suspensorium
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni – suspensorium
- kask z ochroną twarzy (z kratką)
- kobiety - ochraniacz na piersi; osobne
miseczki piankowe i elastyczna kszulka
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstkówki
- mężczyźni – suspensorium
- kask
- kobiety - ochraniacz na piersi; osobne
miseczki piankowe i elastyczna kszulka
- mężczyźni – suspensorium
- kobiety - białe ochraniacze goleń – stopa, ochraniacz na piersi; osobne miseczki piankowe i elastyczna koszulka

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
KATA: +18 lat (wiek w dniu 23.11.2019r.)
KATA: Juniorów i juniorek (wiek w dniu 23.11.2019r.)

Wiek

I tura (punkty)

II tura (punkty)

III tura (chorągiewki)

8-11 lat

Pinan sono ichi

Pinan sono san, Pinan sono yon

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

12-13 lat

Pinan sono ni

Pinan sono yon, Pinan sono go

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

14-15 lat

Pinan sono go

Gekisai dai, Tsuki no kata

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

16-17 lat

Tsuki no kata

Gekisai sho, Saiha

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

+ 18 lat

Gekisai sho

Garyu, Seinchin, Seipai, Kanku Dai, Sushiho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na wiek dla mężczyzn i kobiet w trzech turach:
I tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje kata według tabeli,
II tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli,
III tura finałowa oceniana na flagi zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli inne niż w II turze,

WAŻNE!
W semi kontakcie obowiązkowe badania od lekarza sportowego.
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 30 października 2019 r. do godz. 24.00.
Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.
Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel dostępnym na stronie organizatora www.wkbpoland.pl lub
www.karatelezajsk.pl
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W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe najlepsze osiągnięcia zawodnika.
Uczestnicy Mistrzostw Europy wnoszą opłatę startową płatne przelewem do 3 listopada 2019r. na konto Klubu:
38 9187 0001 2001 0000 1182 0001
W przypadku braku wpłaty zawodnicy nie będą weryfikowani.
W przypadku niestawienia się zawodnika na zawody, opłata nie podlega zwrotowi.
Losowanie odbędzie się w dniu 22 listopada po weryfikacji zawodników.
Po losowaniu nie ma możliwości zmiany kategorii przez zawodnika.
Wszystkie ekipy startujące w Mistrzostwach Europy obowiązkowo muszą wyznaczyć minimum jednego
sędziego.
Podczas weryfikacji zawodnicy, którzy nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich lub nie zmieszczą się
w kat. wagowej, zostaną skreśleni z listy startowej. Ci, którzy nie zmieszczą się danej w kategorii wagowej, po
opłaceniu kary pieniężnej w wysokości startowego zostaną przeniesieni do faktycznej kategorii wagowej.
W przypadku niestawienia się zawodnika do walki – zawodnik obecny przechodzi dalej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji i w dniu zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub opiekun.
Wstęp na turniej jest bezpłatny i otwarty dla publiczności.
8. Opłata startowa:
Mężczyźni, Kobiety
Oldboy
Juniorzy
kumite - 45 € (190 zł)
kumite - 40 € (170 zł)
kumite - 40 € (170 zł)
kata
- 35 € (150 zł)
kata
- 35 € (150 zł)
kata
- 30 € (130 zł)
kumite i kata - 75 € (320 zł)
kumite i kata - 70 € (300 zł)
kumite i kata - 65 € (280 zł)
Uczestnicy Mistrzostw Europy wnoszą opłatę startową, która pokrywa część kosztów organizacyjnych. W startowe
wliczony jest ciepły posiłek. Opłata płatna przelewem na konto bankowe klubu nr 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001
do 3 listopada 2019r.
9. Nagrody:
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają puchary, medale i
dyplomy. Będą walki o trzecie miejsce. Jeżeli w danej konkurencji kumite będzie mniej niż 8 zawodników, kategoria
może być połączona lub odwołana.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 30 października 2019 r. do godz. 24.00. Po analizie
zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii. Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel dostępnym
razem z komunikatem na stronie organizatora www.wkbpoland.pl i www.karate.lezajsk.pl
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.
11. Przesyłanie zgłoszeń i potwierdzeń wpłat:
Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie wpłat należy przesłać e-mail-em na adres: championships@wkbpoland.pl
12. Plan na 22 listopada 2019r.
Rejestracja i weryfikacja dla zawodników odbędzie się w hotelu „Gold” ul. Sportowa 22, 39-200 Dębica.
10:00 do 20:00 – rejestracja i weryfikacja zawodników
Zawodnicy muszą posiadać przy sobie:
- dokument stwierdzający tożsamość
- zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich)
- zgodę na start
- ważne badania lekarskie od lekarza sportowego
- ubezpieczenie
18:00 do 20:00 - seminarium dla sędziów
21:00 - Sayonara dla BC WKB - bezpłatnie. Pozostałe osoby 20 € (85 zł/os)
13. Plan na 23 listopada 2019r.
08:20 - 09:00 Narada sędziów
09:00 – 09:30 Oficjalne otwarcie Mistrzostw Europy i Pucharu Europy
10:00 - 18:00 Kata, kumite
13:00 - 15:00 Wydawanie posiłków
18:00 – 20:00 Zakończenie i rozdanie nagród (godzina zakończenia zawodów zależy od liczby startujących)
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14. Plan na 24 listopada 2019r.
09:00 - 09:30 Narada sędziów
09:45 - 18:00 Kata, kumite
13:00 - 15:00 Wydawanie posiłków
18:00 – 20:00 Zakończenie i rozdanie nagród (godzina zakończenia zawodów zależy od liczby startujących)
15. Wyżywienie podczas turnieju
Dla sędziów i wszystkich zawodników organizator zapewnia posiłek.
16. Ubezpieczenie
Zgodnie z nową ustawą o sporcie ekipy wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
17. Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
18. Dodatkowe informacje
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami e-mail: championships@wkbpoland.pl lub Shihan Dariusz
Burda tel. +48 505 142 555,

OPEN WORLD KYOKUSHIN
WORLD KYOKUSHIN BUDOKAI POLAND
Shihan Dariusz Burda
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