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Warszawa, 13.07.2020 r.
I INDYWIDUALNY PUCHAR POLSKI

w

KARATE

TRADYCYJNYM

SOPOT’ 2020
REGULAMIN
I. Nazwa zawodów: I Indywidualny Puchar Polski w karate tradycyjnym;
II. Termin i miejsce:
- 16.08.2020 r. (niedziela),Sopot;
III. Organizatorzy:
- Polski Związek Karate Tradycyjnego,
- Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku,
- Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie;
IV. Cel:
- wyłonienie reprezentantów Polski na IX Puchar Europy w Karate Tradycyjnym;
V. Kategorie wiekowe:
- kadet- rok ur. 2006 - 2005,
- junior- rok ur. 2004- 2003,
- młodzieżowiec- rok ur. 2002- 2001-2000,
- senior- rok ur. 1999 i wcześniej.
W przypadku zgłoszenia mniej niż 8 zawodniczek/ zawodników w kategoriach wiekowych
młodzieżowiec i senior- w/w kategorie zostaną połączone.
VI. Regulamin zawodów:
1. Kobiety i mężczyźni startują oddzielnie w swoich kategoriach wiekowych,
2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z załączonym systemem
(Wielki Finał + Mały Finał).
3. Kumite kobiet i mężczyzn w systemie Shobu Ippon (Jiyu Kumite), finał Sanbon Shobu
(3 walki).
4. Punktacja:
Zdobywca największej liczby punktów zostaje zwycięzcą, punkty za poszczególne miejsca
będą naliczane wg następującego schematu:
I miejsce - 8 pkt
II miejsce - 7 pkt
WIELKI FINAŁ
III miejsce - 6 pkt
(miejsca I - IV)
IV miejsce - 5 pkt
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V miejsce - 4 pkt
VI miejsce - 3 pkt
VII miejsce - 2 pkt
VIII miejsce -1 pkt

MAŁY FINAŁ
(miejsca V- VIII)

W sytuacji, kiedy zawodnicy uzyskają jednakową liczbę punktów, zostanie rozegrana
dogrywka w kumite, jeżeli nadal będzie remis, zostanie zarządzona walka dodatkowa –
kumite.
VII. Warunki startu:
1. Odpowiedni wiek- wg w/w kategorii wiekowych ,
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT – minimum 3 kyu,
3. Aktualna licencja zawodnicza PZKT,
4. Aktualna indywidualna licencja członkowska PZKT,
5. Posiadanie przez klub macierzysty zawodniczki/ zawodnika aktualnej klubowej licencji
PZKT,
6. W przypadku zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli
ustawowych na start w zawodach,
7. Aktualne badania lekarskie z poradni sportowej,
8. Ubezpieczenie NNW,
9. Ze względów bezpieczeństwa - ochraniacze na krocze i zęby u mężczyzn, na piersi i zęby
u kobiet,
10. Dokonanie zgłoszenia i opłaty startowej- 100,00 zł/ osoba,
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienie
wizerunku na potrzeby realizacji zawodów;
VIII. Nagrody:
- zwycięzcy otrzymają puchar, nagrodę finansową i prawo do reprezentowania Polski
w IX Pucharze Europy w Karate Tradycyjnym’ 2020 (w kategoriach wiekowych
rozgrywanych w w/w turnieju);
IX. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału, wyłącznie na karcie zgłoszenia (w załączeniu), należy przesyłać
do biura PZKT e-mailem na adres: biuro.pzkt@wp.pl, w terminie do dnia 31.07.2020 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenia wpłaty opłaty startowej na n/w konto bankowe:
Bank Millennium- nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82,
treść: Puchar Polski 2020- opłata startowa, imię i nazwisko zawodniczki/ zawodnika, klub.
O zakwalifikowaniu zawodniczek/ zawodników do udziału w turnieju zdecyduje zespół
trenerski kadry narodowej PZKT.
W przypadku dokonania wpłaty opłaty startowej i braku kwalifikacji do startu- opłata
startowa zostanie zwrócona w całości; w przypadku dokonania wpłaty opłaty startowej
i rezygnacji z udziału po terminie zgłoszeń- nie przewiduje się zwrotu.
Rachunki / faktury
po otrzymaniu informacji o kwalifikacji do startu- dane do faktur wraz z potwierdzeniem
przelewu prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury.pzkt@wp.pl;
Więcej informacji:
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl, nr tel.: 537 110 104.
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