MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
Ul. Racławicka 26, 30 -075 Kraków, tel. 606-248-108
e-mail:karatemalopolska@gmail.com www.karatemalopolsk a.pl
ZAPRASZA NA
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
STREFA D 2018
1. Kierownictwo i organizator bezpośredni: Małopolski Związek Karate Tradycyjnego,
ul. Racławicka 26, 30-075 Kraków, tel. 606-248-108- Rafał Wajda
2. Termin: 30.09.2018, godzina: 10.30
3. Miejsce: Kraków, ul. Stanisława Skarbińskiego 5 - Liceum Ogólnokształcące nr VII
4. Program Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Karate Tradycyjnym:
Młodziczki, Młodzicy:
KONKURENCJE
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców

Kumite ind. dziewcząt

Kumite ind. chłopców

9-8-7 kyu

9-8-7 kyu

6-5-4 kyu

6-5-4 kyu

3-2-1 kyu

3-2-1 kyu

5. Warunki uczestnictwa:


Wiek: 12-13 lat (ur. 1.01.2005 – 31.12.2006).



Stopień: wg wymagań, zarejestrowany w PZKT.

UWAGA:
Zawodników do 4 kyu włącznie obowiązuje następujący wymóg: ostatni egzamin maksymalnie 12
miesięcy temu. Warunkiem startu dla zawodnika jest uzyskanie wyższego stopnia licząc od daty
startu w poprzednich zawodach, np. jeżeli zawodnik startował
w MMM w roku 2017 z
pomarańczowym pasem, musi on zdać egzamin minimum na zielony pas, żeby móc wystartować w
MMM w 2018 roku.


Posiadanie ważnej licencji członkowskiej PZKT (40 zł).



Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.
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Zgłaszając zawodników do startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w swojej strefie
należy podać organizatorowi na karcie zgłoszeń numer licencji oraz nazwisko instruktora
prowadzącego. Numerem licencji jest numer paszportu. Jeśli ktoś nie posiada paszportu, PZKT nadaje
numer licencji po przysłaniu wniosku o licencję z badaniami.


Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej
lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.



Ubezpieczenie NNW.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi
uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy spoczywa na klubie sportowym.



Dokument potwierdzający wiek – paszport PZKT.
Strój: karate-gi

6. System kwalifikacji do MMM
-W MMM startują zawodnicy zgłoszeni bezpośrednio z klubów członkowskich PZKT
z poszczególnych województw w danej strefie.
-zawody zostaną rozegranę w systemie pucharowym z podziałem na chłopcy i dziewczęta
-w konkurencji kata zawodnicy będą startować według przepisów OPPDz.
-w konkurencki kumite stopnie :
9-7 kyu - kihon ippon kumite
6-4 kyu - Jiyu Ippon Kumite
3-1 kyu - kogo kumite
30 września 2018, Kraków – strefa D
Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie
Organizator: Małopolski Związek Karate Tradycyjnego

7. Nagrody: medale za miejsca I-III, puchary za I miejsca, nagrody rzeczowe.
8.Biuro zawodów: mieścić się będzie w wyznaczonej strefie rejestracji na hali zawodów,
czynne od godz. 09.00.
9. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator.
Przy zgłoszeniu w terminie start wszystkich zawodników jest bezpłatny.
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10. Komunikat: dostępny na stronie internetowej www.karatemalopolska.pl
11. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku obowiązek ubezpieczenia
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
12. Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

