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ul. Okólna 45/7, 64-920 Piła 

www.karate.pila.pl, jaroslaw.skura@karate.pila.pl 

 

 

REGULAMIN 
STREFOWYCH  ELIMINACJI DO MISTRZOSTW POLSKI 

PIŁA  2015 
 

i  II Otwartego  Turnieju  Karate  Shotokan 
 

Data:   07.03.2015r. (sobota) 
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Buczka 11 Piła 

Organizator:  KKT „Shoto” w Pile 

Przepisy: ITKF 

 

Start   zawodów przewidziany  jest  o  godz.  9:45  a  zakończenie  o godz. 19:30. 
 
Pojedynki  toczyć się będą na trzech  planszach. 

• W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 4 osoby w grupie konkurencja może być 

nierozegrana, lub sąsiednie grupy mogą zostać połączone. 

• Konkurencje kata: junior  młodszy, junior, młodzieżowiec i senior -  : systemem punktowym. 

• Konkurencje  kata dzieci do  12-go roku życia system  każdy  z  każdym. 

• Konkurencje   kumite w  systemie  każdy  z  każdym. 

• Finały w  systemie  pucharowym. 

 
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW: dowolna w każdej konkurencji z każdego klubu. 

* sędzia dostosowuje kata do niższego stopnia kyu  

** seniorzy w finale (4 osoby) sędziowanie systemem punktowym  

 
OPŁATA STARTOWA i ZGŁOSZENIA DO 28.02.2015r. 
Opłata startowa zawodnika wynosi 30 zł bez względu na ilość konkurencji w których startuje. 
Potwierdzenie rejestracji zawodników w godz. 9.00 – 09.30  przed zawodami. Należy mieć ze sobą 

kartę zgłoszenia zawodników.  

Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.  

Zgłoszenia i opłaty do sensei: Mirosław Kuciarski lub Dariusz Hejduk. 
 
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:  
1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników (decyduje rok urodzenia).  

2. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego 

certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.  

3. Ubezpieczenie NNW.  

4. Za spełnienie wymogów badań i ubezpieczenia odpowiada kierownik danej ekipy zawodników.  

5. W konkurencji kumite obowiązkowo rękawiczki „ITKF KUMITE GLOVES”.  

6. Obowiązkowe ochraniacze na zęby, krocze, a zawodniczki ochraniacz na piersi.  

7. Dokonanie opłaty startowej. 

 

WYŻYWIENIE:  
Przygotowano ofertę cateringową: danie obiadowe do zamówienia z lokali w m.Piła, ulotki zabezpiecza 

organizator.  

 

----- Dojazd we własnym zakresie. ----- 


