Mazowiecka Liga Karate
Warszawa, Włochy 30.05.2021r.
1. ORGANIZATOR
Kumite Klub
Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego

2. TERMIN I MIEJSCE
30.05.2021 r. (niedziela)
OSiR Włochy, Ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

3. PROGRAM ZAWODÓW:
•

9:00 - 9:30 Weryfikacja wszystkich zawodników. (2010/2011/2012)

•

10:00 Oficjalne rozpoczęcie zawodów

•

13:00 - 14:00 Dekoracja zwycięzców.
Godzina zakończenia ostatecznie zależeć będzie od liczby zgłoszonych zawodników.

4. SĘDZIA GŁÓWNY zostanie wybrany w dniu zawodów
Każda klub zobowiązany jest do wystawienia min. 1 sędziego. Mile widziana większa ilość sędziów.

5. ZGŁOSZENIE
• Zgłoszenia dokonujemy poprzez system KARATESTAT do 28.05.2021 r. (piątek) do godz. 23:59
http://judostat.pl/karate/

• Opłata startowa 30 zł, płatna przez trenera, za wszystkich zawodników z danego klubu w dniu zawodów.
• Turniej zostanie rozgrany na 4 matach

6. KATEGORIE
KATEGORIE WAGOWE Mazowieckiej Ligi Karat
- chłopcy (2010 r.) semi – contact

do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg

- chłopcy (2011 r.) light – contact

do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

- chłopcy (2012 r.) light – contact

do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg

- dziewczynki (2010 r.) semi – contact

do 30 kg, do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg

- dziewczynki (2011 r.) light – contact

do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

- dziewczynki (2012 r.) light - contact

do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg

7. CZAS WALKI:
•

SEMI KONTAKT rocznik 2010
2 minuty runda podstawowa -> dogrywka 1 min –> po której musi zapaść werdykt.

•

LEKKI KONTAKT roczniki 2011 I 2012
1min 30 s runda podstawowa -> dogrywka 1 min –> po której musi zapaść werdykt.
Zawodnik, który nie stawi się gotowy do walki (ubrany w komplet ochraniaczy osobistych) w ciągu
1 minuty od wyczytania przez spikera może zostać decyzją sędziego maty zdyskwalifikowany.

8. Warunki Uczestnictwa, PRZEPISY:
A. WARUNKI UCZESTNICTWA
- zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach i oświadczenie Covid,
- KOD KRESKOWY WYDRUKOWANY PRZEZ TRENERA (każdy zawodnik posiada swoje zgłoszenie oddzielnie)
- dokument tożsam
ości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika,
B. DOBÓR ZAWODNIKÓW
- w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z klubów zrzeszonych w OZK WM
- nie ma limitu stopni
- Zgodnie z założeniami Mazowieckiej Ligi Karate w turnieju biorą udział najlepsi zawodnicy z każdego klubu
w danych rocznikach.
C. PRZEPISY KONKURENCJI KUMITE zgodnie z przepisami OZKWM
Semi – contact (chorągiewki) i light - contact (punkty za trafienia – liczniki)

D. ZAWODNICY PODCZAS WALKI SĄ CHRONIENI PRZEZ OCHRANIACZE WG PONIŻSZEJ TABELI:

kategoria

obowiązkowe ochraniacze osobiste

ochraniacze zalecane
nieobowiązkowe

- białe ochraniacze: goleń-stopa,
KUMITE
Semi kontakt

- piąstkówki, suspensorium,
- ochraniacz tułowia hogo,

- dziewczęta - suspensorium

- kask z ochroną twarzy (kratą), własny,
- miękkie ochraniacze na kolana
- białe ochraniacze : goleń-stopa,

KUMITE
Lekki kontakt

piąstkówki, suspensorium,
- ochraniacz tułowia hogo,

- miękkie ochraniacze na kolana,
- dziewczęta-suspensorium

- kask z ochroną twarzy (kratą) własny

Obowiązkowo Każdy klub posiada własne Hogo i kaski dla swoich zawodników – Covid 19
9. NAGRODY: zawodnicy za zdobycie miejsca od 1 – 3 otrzymają medale, dyplom, 1 m puchar.
10. UBEZPIECZENIE: Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika
spoczywa na klubach.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•

Każdy z Klubów może wystawić maksymalnie 1 trenera na 4 zawodników. Trenerzy muszą być ubrani
w stroje sportowe, np. koszulki lub bluzy z emblematami/oznaczeniami klubowymi!
Listę trenerów należy wysłać na adres: biuro@kumiteklub.pl do piątku 28.05.2020r. do 23:59.

11. DODATKOWE INFORMACJE: Rafał Szomański tel. 668 006 812, E-mail: rszomanski@gmail.com

