CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Mistrzostw Polski.
Popularyzacja karate WKF jako dyscypliny olimpijskiej.
Wyłonienie Kadry Narodowej WKF Senior.

ORGANIZATOR
Klub Karate Shotokan w Lęborku ,
Urząd Miasta Lęborka,
Starostwo Powiatowe w Lęborku,
Polski Związek Karate

Patronat

Termin

Miejsce

Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak

10 marca 2018 r.
(sobota)

Hala
Widowiskowo-Sportowa
w Lęborku,
ul. Piotra Skargi 52

Starosta Powiatu Lęborskiego
Teresa Ossowska-Szara

Warunki udziału :
Zgłoszenie udziału w terminie od 01.02.2018
do 04.03.2018 r. (niedziela) online poprzez
stronę : https://mpseniorwkf.karatecup.pl
Pomoc techniczna: biuro@karatecup.pl

Wymagania :
• Opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na
rok 2018,
• Posiadanie aktualnych licencji zawodniczych,
• Obywatelstwo polskie,
• Ubezpieczenie zawodników od NNW,
• Aktualne badania sportowo-lekarskie,
• Uiszczenie opłaty startowej gotówką
podczas weryfikacji dokumentów lub
przelewem na konto:
Klub Karate Shotokan w Lęborku
ul. Piotra Wysockiego 4/24, 84-300 Lębork

Bank Spółdzielczy w Łebie
63 9324 0008 0002 7977 2000 0010
(potwierdzenie przelewu do okazania przy
weryfikacji),

• Weryfikacja dokumentów i opłaty tylko
w dniu 09.03.2018r.,
• Przedstawienie dowodu tożsamości ze
zdjęciem zawodnika przy weryfikacji,
• Stopień wyszkolenia – minimum 5 kyu
w kata i 3 kyu w kumite (stopień musi
być zarejestrowany w bazie danych
Polskiego Związku Karate).

Opłaty startowe :
Konkurencja indywidualna

: 70 zł,

Konkurencja kata i kumite
drużynowe seniorek

: 120 zł,

Konkurencja kata
drużynowe seniorów

: 120 zł,

Konkurencja kumite
drużynowe seniorów

: 150 zł,

Płatne 09.03.2018r. podczas weryfikacji
lub na konto Organizatora,
W dniu zawodów nie będzie możliwości
dokonywania opłat.

Weryfikacja dokumentów,
ważenie, losowanie :
Weryfikacja dokumentów i ważenie
zawodników :
• termin: 09.03.2018r.
w godzinach od 16:00 do 20:00
• miejsce: Hotel Vega,
ul. Bohaterów Monte Cassino 9,
84-300 Lębork,
Losowanie odbędzie się po weryfikacji
dokumentów :
• W dniu 09.03.2018r.
około godziny 21:00,
Po oficjalnym losowaniu nie ma
możliwości dopisania zawodnika do
konkurencji.

W dniu 10.03.2018r. w godzinach od
8:30 – 9:00 na Hali Widowiskowo-Sportowej będzie tylko możliwość zważenie
zawodnika po wcześniejszym zgłoszeniu
tego faktu komisji sędziowskiej i organizatorowi.

Wiek zawodników:
Kumite:
• zawodniczki i zawodnicy urodzeni do
10.03.2000r. (ukończone 18 lat),
Kata:
• zawodniczki i zawodnicy urodzeni do
10.03.2002r. (ukończone 16 lat).

Lista Konkurencji
Numer konkurencji

Nazwa konkurencji

1
2

Kata indywidualne seniorek
Kata indywidualne seniorów

3
4
5
6
7

Kumite indywidualne seniorek -50kg
Kumite indywidualne seniorek -55kg
Kumite indywidualne seniorek -61kg
Kumite indywidualne seniorek -68kg
Kumite indywidualne seniorek +68kg

8
9
10
11
12

Kumite indywidualne seniorów -60kg
Kumite indywidualne seniorów -67kg
Kumite indywidualne seniorów -75kg
Kumite indywidualne seniorów -84kg
Kumite indywidualne seniorów +84kg

13
14

Kata drużynowe seniorek
Kata drużynowe seniorów

15
16

Kumite drużynowe seniorek (3+1)
Kumite drużynowe seniorów (5+2)

17
18

Kumite open seniorek
Kumite open seniorów

Przepisy :

•

Za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika
zawodów odpowiedzialność ponosi jego klub.

•

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według
aktualnych przepisów WKF.

•

W trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi.

•

Zawodnicy muszą posiadać sprzęt zgodny
z homologacją WKF/PZK.

•

Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą
organizatora.

•

W obszarze pola walk mogą przebywać tylko
zawodnicy aktualnie toczący walki i ich trenerzy

•

Przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy
posiadać kopie zgłoszenia zawodników klubu.

oraz sędziowie.

•

Kontakt z organizatorem :

(wyłącznie w dresie klubowym, z aktualną licencją)

•

W konkurencjach, w których obsada jest niepełna
(min. 4 zawodników lub 4 drużyny), nie będzie
przyznawany tytuł Mistrza Polski ani punktacja do
rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw,
kategoria taka może też zostać odwołana.

Postanowienia końcowe :
•

Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem.

•

Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej
– po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy zaginione.

Piotr Pobłocki,
tel. +48 604 244 158
e-mail: kk-shotokanlebork@wp.pl

14. Sędziowie:
•

Sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF Polskiego
Związku Karate Pana Jarosława Lewandowskiego
w porozumieniu z organizatorem.

•

Wszelkie sprawy związane z noclegami, wyżywieniem, szkoleniem sędziowskim zostaną wysłane
osobną korespondencją przez Komisję Sędziowską,

•

Adres hotelu dla sędziów: Hotel VEGA,
ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 84-300 Lębork.

Noclegi i wyżywienie :
Rezerwacje kluby dokonują we własnym zakresie !

OFICJALNY HOTEL MISTRZOSTW
HOTEL „VEGA”

ul. Bohaterów Monte Cassino 9 (dawniej 10 marca 9),
84-300 Lębork
Telefon: 59 86 34 176; http://www.hotel-vega.pl/

PROPONOWANE HOTELE :
KARCZMA RYCERSKA
Al. Wolności 9, 84-300 Lębork
Telefon: 59 86 24 888
http://www.karczma-rycerska.pl

POKOJE GOŚCINNE „PERŁA”
ul. Kossaka 90, 84-300 Lębork
Telefon: 798 464 894
http://www.perla.lebork.pl/pokojegoscinne/

ZAJAZD TINA
ul. Kusocińskiego 54, 84-300 Lębork
Telefon: 703 400 440,
708 477 500, 662 589 694

HOTEL „WODNIK”
ul. Nadmorska 10, 84-360 Łeba
Telefon: 59 866 13 66
http://wodnikleba.pl/

Program zawodów:
09.03.2018r. (piątek)
Hotel VEGA
16:00 – 20:00 		

weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie

20:10 			odprawa sędziów i trenerów
					(przedstawienie najnowszych zmian w przepisach sędziowskich WKF)
21:15 			
losowanie
					(tylko oficjalni przedstawiciele klubów)
SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE

(informacje dotyczące powołań, szkolenia zostaną przekazane przez Komisję Sędziowską PZK)
Informacje: J. Lewandowski, P. Pobłocki

10.03.2018r. (sobota)

Hala Widowiskowo-Sportowa w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52
8:30 – 9:30 		
8:45 			
9:00 – 14:45 		
15:00 			
15:30 – 19:00 		
19:30 			

ważenie (tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt do 08.03.2018r.)
krótka odprawa kierowników ekip
eliminacje
oficjalne otwarcie zawodów
finały
planowane zakończenie zawodów

