XXXVII Puchar Polski
seniorów, juniorów, juniorów młodszych i młodzików

Bydgoszcz ‘2021
W porozumieniu z komisją kyokushin Polskiego Związku Karate
Organizator kieruje do Waszego Klubu niniejsze

ZAPROSZENIE
1. Organizator.
Bydgoski Klub Karate KYOKUSHIN
ul.Broniewskiego 4, 85-316 Bydgoszcz
sensei Jarosław Remus, tel.kom.662-01-77-48, e-mail: kyokushin.bydgoszcz@wp.pl

I.

Współuczestniczący w organizacji.

- patronaty medialne: Telewizja Regionalna Bydgoszcz, Tygodnik Bydgoski,
- firmy sponsorujące: Renovatio, A-Ski Sport, Tiande – Eko Drogeria, pizzeria „Colorado”,
„Muzeum Mydła i Historii Brudu”, Agencja Reklamowa „Remedia”, fabryka obrabiarek
„FADO”, Hurtownia Sportowa PAAK, centrum sportowe „Remus DOJO”.

II. Termin i miejsce.
18 grudnia 2021 roku.
Hala widowiskowo – sportowa XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego,
ul.Cicha 59, Bydgoszcz.

III. Godzinowy Plan zawodów.
Piątek, 17.12.2021
- godz.12.00-19.00, rejestracja i ważenie zawodników, w hotelu „Campanile”
Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 59 (wjazd od u.F.Chopina).
- godz.19.00-20.00, posiedzenie Komisji Sędziowskiej i ostateczna weryfikacja list
startowych, w hotelu „Campanile”
- godz.20.00-24.00, Sayonara w hotelu „Campanile”.
Sobota, 18.12.2021.
- 8.00, otwarcie hali sportowej,
- godz.9.00-14.00, walki eliminacyjne,
* sektor „A” młodzicy, młodziczki,
* sektor „B” juniorzy młodsi, juniorki młodsze,
* sektor „C” seniorzy, seniorki, masters.
* sektor „D” juniorzy, juniorki.
- godz.14.00, oficjalne otwarcie XXXVII Pucharu Polski Seniorów, dekoracje kata.
- godz.14.30-18.00, walki półfinałowe i finałowe, dekoracje kumite.
Posiłki będą wydawane w międzyczasie w godz.12.30-15.30.

IV. Konkurencje i kategorie.
KUMITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Młodziczki (roczniki 2008-09): -40 kg, -50 kg, +50 kg,
Młodzicy (roczniki 2008-09): -40 kg, -45 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg,
Juniorki młodsze (roczniki 2006-07): -50 kg, -55 kg, +55 kg,
Juniorzy młodsi (roczniki 2006-07): -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,
Juniorki (roczniki 2004-05, 2003 nieukończone 18 lat): -55 kg, -60 kg, +60 kg,
Juniorzy (roczniki 2004-05, 2003 nieukończone 18 lat):-60 kg,-65 kg,-70 kg,-75 kg,+75 kg,
Seniorki (ukończone 18 lat): -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,
Seniorzy (ukończone 18 lat): -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg,
Masters +35 (mężczyźni rocznik 1986 i starsi): -85 kg, +85 kg.

KATA
kategoria
Młodzicy/ młodziczki

Juniorzy młodsi/
juniorki młodsze

I tura, kata obowiązkowe
Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono San
Pinan Sono Ichi

Taikyoku Sono San
Sokugi Sono Ichi
Pinan Sono Ichi

Juniorzy/ juniorki
Pinan Sono Ni
Pinan Sono San
Pinan Sono Yon

II tura, kata dowolne
Pinan Sono Ni
Pinan Sono San
Pinan Sono Yon
Tsuki-no Kata
Sokugi Sono San
Pinan Sono San
Pinan Sono Yon
Tsuki-no Kata
Sakugi Sono Ni
Sakugi Sono San
Pinan Sono Go
Tsuki-no Kata
Gekisai Dai
Saiha
Yantsu
Gekisai Sho

V. Regulamin rozgrywania zawodów.
Każdy z Klubów może wystawić w każdej z kategorii dowolną liczbę zawodników.
Konkurencje rozegrane zostaną wg regulaminu Polskiego Związku Karate.
Jeden zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wagowej.
Każda z ekip zobowiązana jest wystawić minimum jednego sędziego w stroju wg wymogów
PZK.
5. Dwie klasyfikacje drużynowe, osobno dla seniorów oraz juniorów, juniorów młodszych
i młodzików. Klasyfikacje wspólne dla kobiet i mężczyzn we wszystkich rozgrywanych
konkurencjach kumite lub kumite semi-kontakt. Kolejność będzie ustalana na podstawie
wyników indywidualnych wg zasady:
I miejsce - 5 pkt,
II miejsce – 3 pkt.,
III miejsce – 1 pkt.
1.
2.
3.
4.

VI.

Warunki uczestnictwa.

Zawodnicy powinni posiadać:
- dokument ze zdjęciem,
- „Kartę Startową” (załącznik nr 1) oraz „Oświadczenie Zdrowotne” w zakresie covid-19
(załącznik nr 2),
- seniorzy min. 4 kyu, juniorzy minimum 6 kyu, juniorzy młodsi i młodzicy minimum 8 kyu,
- aktualną Kartę Zdrowia Sportowca (badania potwierdzone przez lekarza sportowego),
- aktualną indywidualną licencję Polskiego Związku Karate,
- czyste białe karate-gi z emblematami Kyokushin bez numerów startowych z innych
turniejów,
- wymagane w danej kategorii ochraniacze:
* suspensoria na krocze (wszyscy mężczyźni),
* napierśniki, ochraniaczy goleń+stopa (wszystkie kobiety seniorki),
* białe bawełniane ochraniacze typu goleń+stopa, napiąstniki, kaski (młodzicy, juniorzy
młodsi, juniorzy, mastersi),
* ochraniacze korpusu tzw.hogo (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy),
* w przypadku kasków bez kratek zalecane posiadanie nazębników,
* kaski i hogo powinny być: aka – czerwone, shiro – białe (ewent.niebieskie lub czarne).

VII. Płatności.
- Opłata startowa w wysokości 60,- (sześćdziesiąt złotych), (zawierająca obiad w dniu
zawodów) jest w jednej, równej wysokości, niezależnie czy zawodnicy startują w kumite,
kumite semi-kontakt, kata czy w obydwu konkurencjach.
- Opcjonalnie można u Organizatora wykupić miejsce w hotelu organizacyjnym „Campanile”.
Cena za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem wynosi 115,-zł. Ilość miejsc
jest ograniczona i wynosi 150. Decyduje kolejność wpłat na konto Bydgoskiego KKK.
- Udział w Sayonara jest bezpłatny dla sędziów, pozostali chętni wnoszą opłatę w wysokości
70,- (siedemdziesiąt złotych),
- Wszystkie opłaty należy wnosić wyłącznie przelewem bankowym na konto:
Bydgoski Klub Karate KYOKUSHIN – mBank 86 1140 2004 0000 3702 7936 0703,
- Wszystkich płatności należy dokonać w takim terminie aby wpłynęły one na konto
Bydgoskiego KKK najpóźniej we wtorek 14 grudnia.
- Opłaty za osoby zgłoszone, które nie przyjechały na turniej nie podlegają zwrotowi.

VIII.

Zgłoszenia.

Rejestracja klubów, zawodników i sędziów będzie się
odbywać wyłącznie poprzez panel
https://wazari.eu/rejestracja-pp-kyokushin-2021/
Panel będzie aktywny w dniach 1-11 grudnia b.r.
We wszelkich sprawach związanych z obsługą panelu rejestracyjnego proszę się kontaktować z
jego twórcą – sensei Dariusz Malinowski tel.602-257-014.

VIII. Pozostałe.
1. Weryfikacji zgłoszeń (ważenie, karty zdrowia, licencje) dokona w dniu 17 grudnia komisja
wyznaczona przez Sędziego Głównego.
2. Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Andrzej Drewniak – 9 DAN.
3. Protesty w sprawach sportowych można składać u Sędziego Głównego, po wpłaceniu na
rzecz Organizatora wadium w wysokości 100,- zł. W razie odrzucenia protestu wadium nie
podlega zwrotowi. Zaznaczamy, że wg przepisów PZK nie jest stosowana żadna forma typu
VAR i od decyzji Sędziego Głównego zależy czy dopuści tego rodzaju dokumentację
dowodową.
4. Filmowanie i fotografowanie jest bezpłatne ale dozwolone tylko do użytku własnego.
5. Wszelkie informacje o zawodach będą umieszczane na bieżąco na profilu
Puchar Polski kyokushin karate | Facebook

6.
7.

Nagrody:
puchary dla zwycięzców,
medale i nagrody sponsorskie za miejsce na podium,
imienne dyplomy dla 4 najlepszych zawodników w każdej kategorii,
dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących.
We wszystkich kwestiach sportowych wyżej nie opisanych decyduje Sędzia Główny
zawodów. W kwestiach technicznych decyduje Organizator.
Decyzje Sędziego Głównego i Organizatora muszą być zgodne z zasadami rozgrywania
imprez sportowych ustalonymi przez komisję kyokushin PZK.

Wszystkim uczestnikom
XXXVII Pucharu Polski Kyokushin Karate
życzymy sportowego sukcesu
i miłych wspomnień z pobytu w Bydgoszczy.
Organizator
XXXVII Pucharu Polski
kyokushin karate
Bydgoski Klub Karate KYOKUSHIN
Jarosław Remus, 4 DAN

