
DATA: 22 września (sobota) V Puchar Mistrza 2012.

MIEJSCE: Hala Sportów Walki we Wrocławiu (Stadion Olimpijski), ul. Paderewskiego 35.

ORGANIZATOR:

Klub Karate Tradycyjnego” KOBU” Wrocław Stowarzyszenie
ul. Łódzka 23, 50 – 521 Wrocław
www.kobu.pl  e-mail: kobu@home.pl 
Telefony kontaktowy: Łukasz Wójcik, tel.: +48 603 318 310, 

PROGRAM:
22 września 2012 (sobota)
08:00-9.30 – rejestracja zawodników (przyjmowanie opłat startowych),
09:45  – rozpoczęcie zawodów,
13:00 – 14:15 – obiad, przerwa techniczna,
14.30-oficjalne otwarcie zawodów, dekoracje zawodników zakończonych konkurencji,
18:30- zakończenie zawodów, dekoracje zawodników zakończonych konkurencji,
21:00 - kolacja dla zaproszonych gości.
Szczegółowy harmonogram starów poszczególnych grup wiekowych zostanie ustalony i rozesłany do klubów. 

MISTRZOSTWA  ŚWIATA  W  POLSCE:
 PUCHAR  MISTRZA JEST JEDNYM  Z TURNIEJÓW 

KWALIFIKUJĄCYCH  DLA KADRY NARODOWEJ

KADETÓW, JUNIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW I  SENIORÓW

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE ZOSTANĄ PRZESŁANE  PRZEZ  PZKT

mailto:kobu@home.pl
http://www.kobu.pl/


KONKURENCJE:

- dzieci 9 lat i młodsi(2003 i młodsi)-kata(kat.9-7 kyu, 6-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)
- młodzik 10-11-12 lat(2000,2001,2002)-kata (kat. 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)
- kadet 13-14-15 lat(1997,1998,1999) –kata, ko-go kumite ( kat.9-4 kyu, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)
- junior16-17 lat(1995,1996)-kata, kumite, ( kat. 9-4 kyu, 3kyu-dan- mężczyźni, kobiety)
- młodzieżowiec 18-20 lat(1992-1993-1994) kata, kumite ( kat. 9-4 kyu, 3kyu-dan- mężczyźni, kobiety)
- senior 21 + lat(1991 i więcej, min. 3 kyu)- fuku-go, kata- zawodniczki, kata, kumite- zawodnicy
Szczegóły związane z podziałem na stopnie w kartach startowych.

Zgłoszenia zawodników proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres  kobu@home.pl najpóźniej do 
dnia 10 września 2012 roku.

OPŁATY STARTOWE:

Dzieci, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy - 40 zł
Seniorzy – 90 zł(kumite - seniorzy, fukugo - seniorki), 
Kolejna konkurencja- 20 zł
Opłat  startowych  dokonują  kierownicy  ekip  w  biurze  zawodów  w  dniu  przyjazdu  lub  w  formie 
przedpłaty na:

KKT KOBU- WROCŁAW STOWARZYSZENIE
Ul. Łódzka 23, 50-524 Wrocław
08 1090 1522 0000 0001 0651 7264,

NAGRODY:

Kobiety(seniorki):
I miejsce w fukugo – Puchar Mistrza, złoty medal oraz czek o wartości 1500 zł
II miejsce w fukugo – srebrny medal oraz czek o wartości 1000 zł
III miejsce w fukugo – brązowy medal oraz czek o wartości 500 zł
Mężczyźni(seniorzy):
I miejsce w kumite – Puchar Mistrza, złoty medal oraz czek o wartości 1500 zł
II miejsce w kumite – srebrny medal oraz czek o wartości 1000 zł
III miejsce w kumite – brązowy medal oraz czek o wartości 500 zł

Zwycięzcy w kat. (dzieci i młodzież) otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w przypadku gdy, wśród kobiet wystartuje minimum 15 zawodniczek,  
wśród mężczyzn minimum 45 zawodników,

WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU:
1. Odpowiedni wiek zgodnie z kategorią.
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT.
3. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego 

certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach.
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