TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW
„MOSINA CUP” 2022

REGULAMIN
Organizator: MUKS DYNAMIC AKADEMIA KARATE
kontakt: Marek Pawlaczyk 500-262-414

Patronat: WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KARATE WKF
POLSKA UNIA KARATE
URZĄD MIEJSKI w MOSINIE

Cel zawodów: Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja ducha i idei karate.

Miejsce:

Mosina, Hala OSiR; ul. Szkolna 1

Termin:

13 marzec 2022r. niedziela

Odprawa sędziowska: godz. 9:30
Odprawa Kierowników Ekip: godz.9:45
Uroczyste rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00

PODZIAŁ CZASOWY ZAWODÓW:
10:00-12:00 starty zawodników z roczników 2012 i młodsi (eliminacje i finały; wszystkie konkurencje!!!)
12:30-15:00 starty zawodników z roczników 2011 i starsi
Warunki udziału: zgłoszenie na adres e-mail: pawlaczykmarek@wp.pl
Wypełnione zgłoszenie, wyłącznie na załączonym formularzu Excel, należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 10.03.2022 r. (czwartek) do godz. 22:00

Opłaty startowe: konkurencje indywidualne: jedna konkurencja= 60 zł,
dwie konkurencje= 100 zł,
trzecia konkurencja- gratis 
konkurencje drużynowe: 90 zł

KONKURENCJE:
KIHON:

















CHŁOPCY:

DZIEWCZĘTA:

rocznik 2017 i młodsi
rocznik 2016
rocznik 2015
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008
rocznik 2017 i młodsze
rocznik 2016
rocznik 2015
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

Techniki obowiązujące:
Yoi, Hidari zenkutsu- dachi
oi – zuki do przodu ( 3 razy )
oi – zuki do tyłu ( 3 razy )
age – uke do przodu ( 3 razy )
age – uke do tyłu ( 3 razy )
mae – geri do przodu ( 3 razy )
mae – geri do tyłu przednią nogą ( 3 razy )

Po każdej trzeciej technice- okrzyk „KIAI”

KATA INDYWIDUALNE:
PASY BIAŁE
CHŁOPCY:

PASY ŻÓŁTE
CHŁOPCY:

(kata obowiązujące: TAIKYOKU SHODAN)







rocznik 2015 i młodsi
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008








rocznik 2015 i młodsze
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

(kata obowiązujące: TAIKYOKU SHODAN; W FINALE- KATA DOWOLNE)





rocznik 2013 i młodsi
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

PASY POMARAŃCZOWE I WYŻSZE
CHŁOPCY:

DZIEWCZĘTA:

 rocznik 2012 i młodsi
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

DZIEWCZĘTA:






rocznik 2013 i młodsze
rocznik 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

(2 KATA NA ZMIANĘ)
DZIEWCZĘTA:

 rocznik 2012 i młodsze
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

DZIEWCZĘTA:

 rocznik 2012 i młodsze
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

KATA DRUŻYNOWE:
CHŁOPCY:

 rocznik 2012 i młodsi
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

FANTOM:
CHŁOPCY:






rocznik 2014 i młodsi
rocznik 2013 - 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

DZIEWCZĘTA:






rocznik 2014 i młodsze
rocznik 2013 - 2012
rocznik 2011 - 2010
rocznik 2009 - 2008

KUMITE INDYWIDUALNE:
CHŁOPCY:

 rocznik 2012 i młodsi
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

3 wagi; czas walki: 1 minuta
3 wagi; czas walki: 1 minuta
3 wagi; czas walki: 1 minuta

DZIEWCZĘTA:

 rocznik 2012 i młodsze
 rocznik 2011 - 2010
 rocznik 2009 - 2008

2 wagi; czas walki: 1 minuta
2 wagi; czas walki: 1 minuta
2 wagi; czas walki: 1 minuta

TOR PRZESZKÓD:
CHŁOPCY:









rocznik 2016 i młodsi
rocznik 2015
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 – 2010
rocznik 2009 – 2008

SCHEMAT TORU PRZESZKÓD

DZIEWCZĘTA:









rocznik 2016 i młodsze
rocznik 2014
rocznik 2014
rocznik 2013
rocznik 2012
rocznik 2011 – 2010
rocznik 2009 – 2008

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW










zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu
we wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca
dla Uczestników przewidziane są: puchary (za I-wsze miejsce), medale i dyplomy oraz słodkie upominki
każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników
w przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach, organizator może je połączyć
w konkurencjach KIHON, sędzia podaje komendy i liczy przejścia; na końcu każdego przejścia kiai
zawodnicy startujący w konkurencji KIHON nie mogą startować w konkurencji KATA i odwrotnie
zawodnicy startujący w konkurencji FANTOM nie mogą startować w konkurencji KUMITE i odwrotnie
każdy zawodnik może wystartować TYLKO W JEDNEJ konkurencji KATA (pasy białe / żółte / pomarańczowe
i wyższe)
 prosimy o podanie dokładnej wagi zawodników startujących w konkurencjach kumite w celu sprecyzowania
kategorii wagowych (w komórce KUMITE wpisać wyłącznie wagę zawodnika, np.: 35)
 przed konkurencją KUMITE istnieje możliwość zważenia zawodnika

POSTANOWIENIA DODATKOWE
 każdy Uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku, oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane do Organizatora w trakcie zawodów
 przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy; kibice- na trybunach

COVID 19 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
 zawody rozgrywane w reżimie sanitarnym zgodnie z zasadami DDM (dezynfekcja- dystans- maseczki)
 podczas imprezy obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek; maseczka może być zdjęta wyłącznie na
czas startu w konkurencji
 podczas weryfikacji dokumentów KAŻDY KLUB ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
O ZDROWIU JEGO ZAWODNIKÓW W ASPEKCIE COVID-19
 brak stosowania się do zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminów obiektu spowoduje skreślenie z listy
startowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH   

