Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego,
Bielański Klub Kyokushin Karate
zapraszają na zawody:

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
w KARATE KYOKUSHIN
18 października 2020 roku

Hala Sportowa przy ul. L.Staffa 3/5, 01 891 Warszawa

KOMUNIKAT
I.

KATEGORIE I KONKURENCJE

Kategorie wiekowe obowiązujące na WOM (o przydziale do kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior
(16-17 lat) roczniki 2003-2004
Junior młodszy U-15
(15 lat) roczniki 2005
Junior młodszy U-14
(14 lat) roczniki 2006
Młodzik U-13
(13 lat) roczniki 2007
Młodzik U-12
(12 lat) roczniki 2008
Kadet
U-11
(11 lat) roczniki 2009
Kadet
U-10
(10 lat) roczniki 2010
Dzieci
U-8
(8 lat) rocznik 2012
Dzieci
U-9
(9 lat) rocznik 2011

Konkurencje:
•
•
•
•
•

Kumite semi-contact (Junior, Junior młodszy, Młodzik)
Kumite light-contact: (Kadet, Dzieci)
Kata indywidualne(Junior, Junior młodszy, Młodzik, Kadet ,Dzieci)
Kata drużynowe (Junior+junior mł.; Młodzik + Kadet)
Walki reżyserowane (Junior, Junior młodszy, Młodzik, Kadet)

KUMITE SEMI KONTAKT I LIGHT-CONTACT
Sposób prowadzenia walk.
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym na 4 lub 6 matach. Walki według przepisów
obowiązujących w OZKWM . Czas walki / formuła / obowiązkowy sprzęt ochronny:
•
•
•
•
•

Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy
Kadeci
Dzieci

2 min, ew. 2 min, ew. różnica wagi 3 kg
2 min, ew. 2 min, ew. różnica wagi 3 kg
2 min, ew. 1 min, ew. różnica wagi 2 kg
1,5 min, ew. 1min, ew różnica wagi 2 kg
1,5 min, ew. 1min, ew. różnica wagi 2 kg

/
/
/
/
/

semi-contact /
semi-contact /
semi-contact /
light-contact /
light-contact /

kask
pancerz + kask
pancerz + kask
pancerz + kask
pancerz + kask

Zawodnicy zobowiązani są także do posiadania osobistych ochraniaczy: goleń-stopa, napięstniki z dzianiny,
suspensorium (chłopcy), ochraniacz na klatkę piersiową (dziewczęta).
Formuła light-contact sędziowana będzie za pomocą liczników trafień.

Kategorie wagowe kumite semi-contact (kg)
•
•
•
•
•
•
•
•

Juniorzy U -15
Juniorki
U -15
Juniorzy młodsi U -14
Juniorki młodsze U -14
Juniorzy młodsi U - 13
Juniorki młodsze U -13
Młodzicy U - 12
Młodziczki U - 12

-55, -60, -65, -70, -75, +75
-50, -55, -60, -65, +65
-45, -50, -55, -60, -65, +65
-45, -50, -55, -60, +60
-43, -48, -53, -58, -63, +63
-43, -48, -53, -58, +58
-35, -40, -45, -50, -55, +55
-40, -45, -50, +50

Kategorie wagowe kumite light-contact (kg)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadeci U-11
Kadetki U–11
Kadeci U-10
Kadetki U–10
Chłopcy U -9
Dziewczynki U 9
Chłopcy U 8
Dziewczynki U 8

- 30 ,-35, -40, -45, +45
-35, -45, +45
- 28 ,-33, -38, -43, +43
-32, -43, +43
-30, -35, +35
-30, + 30
-28, -33, +33
-28, + 28

KATA indywidualne
Konkurencja Kata rozegrane zostaną systemem pucharowym na chorągiewki .
( max 2 zawodników z klubu w kat. wiekowej )
Kata drużynowe: max 2 ekipy (3 osobowe) z klubu (dowolność roczników i płci).

KATEGORIA
JUNIORZY

JUNIORZY MŁODSI
MŁODZICY
KADECI i DZIECI

I TURA
PINAN SONO NI
PINAN SONO SAN
PINAN SONO YON
TAIKYOKU SONO SAN
SAKUGI SONO NI
PINAN SONO ICHI
TAIKYOKU SONO SAN
TAIKYOKU SONO ICHI

II TURA
PINAN SONO GO
TSUKI NO KATA
GEKSAI DAI
PINAN SONO NI
KIHON SONO NI
SAKUGI SONO SAN
TAIKYOKU SONO SAN
TAIKYOKU SONO NI

III TURA
SAIHA
YANTSU
GEKISAI SHO
PINAN SONO SAN
PINAN SONO YON
TSUKI NO KATA
PINAN SONO ICHI
PINAN SONO ICHI

WALKI REŻYSEROWANE
Zasady rozgrywania konkurencji walk reżyserowanych:
• walki reżyserowane rozgrywane są w jednej kategorii wiekowej bez podziału na płeć
• czas trwania walki do 1,5 min
• walka odbywa się z podkładem muzycznym
• ocena par na chorągiewki.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.
Klub zgłaszający ekipę do udziału w zawodach musi posiadać aktualną licencję OZKWM na 2019 rok.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
• aktualne badania lekarskie (roczniki 2002 – 2007),
młodsze dzieci startujące w formule lekki kontakt nie muszą mieć badań lekarza sportowego
• dokument stwierdzający wiek zawodnika
• wyrażenie zgody pełnoprawnych opiekunów na oświadczeniu załączonym do komunikatu i wypełnionym w
całości własnoręcznie
• czyste, białe karate-gi, wymagane ochraniacze osobiste

III.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia przez system KARATESTAT do 10.10.2020
IV.

PROGRAM
Turniej będzie przeprowadzony w dwóch turach z podziałem na grupy wiekowe:
Juniorzy i Juniorzy Młodsi ew. Młodzicy
9:00

przybycie ekip, weryfikacja zawodników (tożsamość zawodnika, badania lekarskie, waga, wyrażenie
zgody przez rodziców)
10:00 eliminacje, kumite, kata, walki reżyserowane
12:00 przewidywane zakończenie
Młodzicy Kadeci i Dzieci

12.30 przybycie ekip, weryfikacja zawodników (tożsamość zawodnika, badania lekarskie, waga, wyrażenie zgody
przez rodziców)
13:00 eliminacje, kumite, kata, walki reżyserowane
16:00 przewidywane zakończenie
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
Ewentualne protesty należy składać u Sędziego Głównego.
Każdy klub zobowiązany jest do wydelegowania sędziów. Ze względu na planowane przeprowadzenie zawodów
na 4 lub 6 matach, dla dobra przebiegu turnieju i komfortu uczestników i sędziów – prosimy każdy klub o
minimum 3 sędziów na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Wszystkim uczestnikom Warszawskiej Olimpiady Młodzieży życzymy sukcesów sportowych!
Zarząd OZKWM i BKKK

