II Mistrzostwa Aleksandrowa Łódzkiego
w Karate Tradycyjnym
Organizator: Towarzystwo Sportowe „Sokół” Aleksandrów Łódzki
Termin: 11 lutego 2017 (sobota) godz. 9:00
Miejsce: Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/26 Aleksandrów Łódzki 95070

CEL TURNIEJU






zapoczątkowanie sezonu startowego 2017 rok
umożliwienie wystartowania na zawodach ćwiczącym, którzy zgodnie z wymaganiami
PZKT muszą zaliczyć zawody by przystąpić do egzaminów
start w zawodach jako niezbędny element rozwoju i treningu w karate
możliwość stoczenia wielu pojedynków podczas jednych zawodów
możliwość wszechstronnego sprawdzenia umiejętności zawodników początkujących
i średniozaawansowanych

GRUPY STARTOWE
1. Przedszkolaki
2. Młodzicy 9 kyu
3. Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2008r. i młodsi) 8 kyu
4. Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2008r. i młodsi) 7-6 kyu
5. Młodzicy 10-11 lat (ur. 2007r., 2006r.) 8 kyu
6. Młodzicy 10-11 lat (ur. 2007r., 2006r.) 7-6 kyu
7. Młodzicy 12-13 lat (ur. 2005r., 2004r.) 8 kyu
8. Młodzicy 12-13 lat (ur. 2005r., 2004r.) 7-6 kyu
9. Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2004r. i młodsi) 5-1 kyu
10. Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2003r., 2002r.) do 7 kyu
11. Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2003r., 2002r.) od 6 kyu
12. Juniorzy 16-18 lat (ur. 2001r., 1999r.) od 3 kyu
13. Juniorzy, Młodzieżowcy, Seniorzy (2001r. i starsi) do 7 kyu
14. Juniorzy, Młodzieżowcy, Seniorzy (2001r. i starsi) do 6-4 kyu
Podział na poszczególne kategorie wiekowe i pasowe może ulec zmianie, w przypadku dużej,
bądź małej liczby startujących w danej kategorii. Może nastąpić rozdzielenie lub połączenie
poszczególnych grup wiekowych lub stopni.

KONKURENCJE
Zawody odbędą się systemem każdy z każdym, w grupach.
W grupie przedszkolnej wykonujemy kihon:
 trzy przejścia w przód i w tył, kolejno (na liczenie sędziego):
 Oizuki,
(w przód)
 Ageuke,
(w tył)
 Mageri
(w przód)
 Gedanbarai (w tył)
W grupie młodzików 9 kyu wykonujemy kihon na 8 kyu:
(przy dużej liczbie startujących zostaną podzieleni na grupy wiekowe.)


trzy przejścia w przód i w tył, kolejno (na sygnał sędziego):
 Oizuki,
(w przód)
 Ageuke,
(w tył)
 Soto Udeuke (w przód)
 Gedanbarai (w tył)
 Mageri
(w przód)
 Shutouke
(w tył)

Reszta grup
Z jednym przeciwnikiem wykonujemy kata (1 pkt.) a następnie kumite (1 pkt.).
Kumite adekwatne do wymagań egzaminacyjnych (do najmłodszego stopnia).
Uwaga!! Juniorzy młodsi (ur. 2003r. - 2002r.) od 6 kyu oraz juniorzy (ur. 2001r.- 1999r.) od 3
kyu rywalizują w ramach kumite tylko w jiu kumite (wolna walka) systemem każdy z
każdym, w grupach (walki bez dogrywek).
Zawodnicy startujący w kategorii juniorzy młodsi (ur. 2003r.-2002r.) od 6 kyu, oraz juniorzy (ur.
2001r.-1999r.) od 3 kyu obowiązkowy ochraniacz na zęby oraz krocze (chłopcy), piersi
(dziewczęta) oraz okazanie ważnych badań sportowo-lekarskich.

HARMONOGRAM STARTÓW
8.00 - 8.30

Przyjazd ekip, uiszczenie opłaty startowej, okazanie badań lekarskich

9.00

Przedszkolaki

10.00

Młodzicy 9 kyu

11.30

Młodzicy 9 lat i młodsi 8 kyu; 7-6 kyu oraz Młodzicy 10-11 lat 8 kyu

13.00

Oficjalne otwarcie turnieju, przywitanie zaproszonych gości, pokazy

13.30

Juniorzy młodsi od 6 kyu oraz Młodzicy 13 lat i młodsi 5-1 kyu,

14.30

Juniorzy od 3 kyu oraz Młodzicy 10-11 lat 7-6 kyu

15.30

Młodzicy 12-13 lat 8 kyu; 7-6 kyu oraz Juniorzy młodsi do 7 kyu

17.00

Juniorzy, Młodzieżowcy, Seniorzy do 7 kyu oraz 6-4 kyu

18.00

Planowany koniec turnieju

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie jednak
mogą rozpocząć się i zakończyć nieco później, uzależnione jest to od liczby zgłoszonych
zawodników.
Wręczenie nagród dla wszystkich zawodników oraz najlepszych finalistów, odbędzie się po
zakończeniu poszczególnej kategorii.

WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
Wymagane dokumenty dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju






pisemna zgoda rodziców osób niepełnoletnich na start w tych zawodach
aktualne badania lekarskie
odpowiedni wiek i stopień zarejestrowany w PZKT według wymienionych roczników
ubezpieczenie NNW
posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej PZKT na rok 2017

Zawodnicy startujący w kategorii juniorzy młodsi (ur. 2003r.-2002r.) od 6 kyu, oraz juniorzy
(ur. 2001r.-1999r.) od 3 kyu obowiązkowy ochraniacz na zęby oraz krocze (chłopcy), piersi
(dziewczęta) oraz okazanie ważnych badań sportowo-lekarskich.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przysłanie zgłoszeń do dnia 7 lutego 2017r. na e-mail: 999webster@wp.pl
Zgłoszenia muszą zawierać: imię i nazwisko, rocznik, aktualnie posiadany stopień.
Opłata startowa: 30 zł od zawodnika

PATRONAT
Zawody rozegrane zostaną pod patronatem:




Burmistrza Gminy Aleksandrowa Łódzkiego
Towarzystwa Sportowego „Sokół” Aleksandrów Łódzki
Uczniowskiego Klubu Sportowego Centrum Sztuk Walki Konstantynów Łódzki

Dla wszystkich startujących przewidziana jest pamiątka oraz dyplom za udział w zawodach.
Natomiast dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary, medale oraz dyplomy.

Pozdrawiam
Radosław Olczyk
Damian Stasiak

