
Junior  KYOKUSHIN  CUP 
XII Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach – 15 maja 2021 r.

I. ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Ząbki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
Klub Sportów Walki KYOKUSHIN wraz z Klubem Sportów Walki BUSHI  –  Dojo shihan Paweł Juszczyk

II. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Ząbki
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach
Prezes Polskiej Federacji Karate Kontaktowego

III. TERMIN i MIEJSCE  
Zawody odbędą się 15 maja (sobota) 2021 r.
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35
Turniej Kumite Semi Contact dla zawodników z roczników:
2008-2009 (młodzik)  w Hogo  -  2006-2007 (junior młodszy)  -  2004-2005 (junior)  oraz  ew. senior
Organizator nie wprowadza limitu zawodników dla zaproszonych Klubów. Dla zaawansowanych zawodników
reprezentujących Kluby. Juniorzy i juniorzy młodsi bez Hogo.  Młodzicy 2008-09 w pancerzach Hogo

Turniej  zostanie  rozegrany  systemem  pucharowym z  możliwością  wprowadzenia  dodatkowej  drugiej
walki dla przegranych. W przypadku mniejszej ilości zawodników dopuszcza się wprowadzenie formuły
każdy z każdym. Podział na kategorie wagowe zostanie dokonany po zgłoszeniach.

IV. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW  i  PROGRAM ZAWODÓW
- Zawodników należy zgłaszać pocztą elektroniczną do dnia 7 maja (piątek) 2021 r.

w formie pliku Excel  na adres  sieradzki.marcin@wp.pl
- Organizator będzie bezwzględnie przestrzegał terminu zgłoszeń zawodników do turnieju. 

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.
- Prosimy podać rok urodzenia zawodnika
- Dla wszystkich obowiązkowa weryfikacja – 15 maja 2021 r. – w godz. 14.30-15.00
- Zebranie sędziów od godz. 14.30. Początek turnieju punktualnie o godz. 15.00
- Zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 17.00

Do udziału wymagane: 
1. dokument ze zdjęciem
2. czyste białe karate-gi, osobisty komplet wymaganych ochraniaczy, pancerz Hogo, Kask z kratą
3. pisemne oświadczenie o braku kontaktu z COVID-19, nieprzebywaniu w kwarantannie wraz

ze zgodą rodzica/opiekuna na udział dziecka/uczestnika w turnieju (wzór w załączniku)
4. maseczka lub zakrycie nosa i ust przed wejściem na obiekt (dla wszystkich)
5. Opłata startowa 20zł (w dniu turnieju)

V. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, a laureaci statuetki o tematyce karate.
Nie będzie pojedynków o III miejsce. Zostaną przyznane dwa równorzędne wyróżnienia na podium za
zajęcie III miejsca.  Organizator nie wprowadza limitu zawodników dla Klubów.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
Marcin Sieradzki tel.505 598 876  sieradzki.marcin@wp.pl  www.kyokushincup.pl  www.kswkyokushin.pl

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy turnieju, bez wyjątku, są zobligowani do przestrzegania reżimu sanitarnego.
Zgodnie z nową ustawą o sporcie macierzyste  Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za
ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu turnieju.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ilości  konkurencji  i  sposobu rozgrywania  turnieju  po
weryfikacji w dniu zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiadają ich trenerzy i opiekunowie.
Prosimy o wydelegowanie sędziów, którzy pomogą w przeprowadzeniu turnieju.


