REGULAMIN IX PUCHARU MISTRZA
MIĘDZYNARODOWEGO OTWARTEGO TURNIEJU W KARATE TRADYCYJNYM
01.10.2016 WROCŁAW
1. W zawodach może wziąć udział nieograniczona liczba zawodników z dowolnego klubu
posiadającego licencję Polskiego Związku Karate Tradycyjnego lub klubu zagranicznego
zrzeszonego w WTKF,
2. Zawody odbywają się w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych podanych
przez organizatora i są uzależnione od stopnia zaawansowania, według obowiązujących
przepisów PZKT,
3. Uczestnicy startują w odpowiednich konkurencjach i kategoriach wiekowych zgodnie
z harmonogramem zawodów i kartami zgłoszeniowymi organizatora przedstawionymi przez
klub macierzysty,
4. W gr. A1,A i B, gr. C- młodzik wśród dziewczynek i chłopców zostanie rozegrana tylko
konkurencja kata,
5. W każdej konkurencji i grupie wiekowej organizator przewiduje medale i pamiątkowe
dyplomy dla osób, które zajmą miejsca I-III. W każdej grupie wiekowej przewidziane są dwa
trzecie miejsca,
6. W grupie wiekowej junior młodszy, junior w konkurencji kata przewidziany jest medal
brązowy za IV miejsce,
7. Wśród konkurencji junior mł., junior, młodzieżowiec rozegrane zostaną konkurencje kata ind.
i kumite ind. lub ko-go kumite – zgodnie z przepisami PZKT w zależności od grupy
wiekowej,
8. W konkurencji seniorów zostanie rozegrana konkurencja kumite ind. i kata ind. wśród
mężczyzn, fukugo i kata ind., wśród kobiet,
9. Uczestnicy zawodów są zobowiązani posiadać: aktualne badania lekarskie od lekarza
medycyny sportowej (lub z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej) oraz
ważne ubezpieczenie NNW- kluby macierzyste,
10. Każdy kierownik ekipy z danego klubu uczestniczącego w Pucharze Mistrza zobowiązany
będzie do podpisania oświadczenia o spełnieniu wymagań dla wszystkich osób biorących
udział w zawodach, tzn. posiadania przez nich ważnych badań lekarskich oraz aktualnego
ubezpieczenia NNW,
11. Osoby startujące w konkurencji kumite zobowiązane są do posiadania ochraniaczy na zęby,
mężczyźni: dodatkowo ochraniacze na krocze a zawodniczki: ochraniacze na piersi.
Zawodnicy z kat. junior młodszy, junior ochraniacze obowiązkowe,
12. Przy określaniu najlepszego klubu pod względem klasyfikacji medalowej brana będzie
pod uwagę punktacja za zdobyte medale tj. medal złoty-3pkt. medal srebrny-2pkt.,medal
brązowy-1pkt. Suma punktów wyłania zwycięski klub, w przypadku takiej samej ilości
punktów, kluby wystawiają przedstawiciela (zawodniczkę lub zawodnika) do prezentacji kata,
zwycięzca wygrywa dla klubu puchar,
13. Podczas wyłaniania nagrody dla najlepszego klubu obecni są wszyscy kierownicy ekip,
których nagroda ta dotyczy.
14. Puchar dla najlepszego klubu ma charakter przechodni. W przypadku, w którym dany klub
zwycięży klasyfikację medalową co najmniej trzy razy z rzędu, otrzymuje puchar
na własność.
15. W razie zaistniałej konieczności Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany
każdego z powyższych punktów regulaminu zawodów.
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