Grand Prix Sopot - Randori Cup
Termin: 20 lub 21.05.2017
Miejsce: Hala 100-lecia
81-817 Sopot, ul. Goyki 7
Organizator:
Sopocki Klub Karate Randori
ul. Grunwaldzka 82/2a
81-771 Sopot
Władysław Andrukiewicz – prezes klubu Sopockiego Klub Karate Randori
tel: 696-480-590,
Ewelina Adrian
tel: 502-493-493,
email: randori.sopot@wp.pl
facebook: Sopot Randori
Sędzia główny zawodów: Mirosław Adamowski
Tel: 602-662-880
Rejestracja zawodników:
od dnia: 19.04.2017
do dnia: 19.05.2017 do godz. 12:00

Regulamin
CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz
popularyzacja karate WKF jako sportu kwalifikowanego. Promocja miasta Sopotu.
ZASADY
Zawody rozegrane zostaną wg przepisów WKF ze zmianami podanymi poniżej.
W kata białych pasów i żółtych dowolne kata, można powtarzać. W kategoriach od
pomarańczowych pasów kata 8-9 lat oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na
przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na przemian, kadeci w każdej rundzie inne
kata.
Kihon białe pasy – techniki 3x do przodu i do tyłu : oi zuki , age uke, w finale: oi zuki, age uke,
mawate, gedan barai, mae geri.
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w
poszczególnych kategoriach.

Zmiany w listach startowych dokonywane w trakcie zawodów są odpłatne – 20,00zł osobokonkurencja.
We wszystkich konkurencjach liczy się dokładna data urodzenia.
Dopuszczamy również możliwość startu jednego zawodnika w kilku konkurencjach, zgodnie z
przepisami WKF.
CZASY WALK KUMITE
2 min – konkurencje Kadet i starsze,
1.5 min – konkurencje 12 – 13 lat,
1 min – konkurencje 8 – 11 lat,
40 sek – konkurencje 7 lat i młodsi
Repasaże i dwa trzecie miejsca.
WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących w terminie do 19.05.2017 do godz.12:00 przez system rejestracji
dostępny po zalogowaniu – wybór z menu -> Rejestracja.
Start w konkurencjach kumite – wg przepisów WKF – ochraniacze na zęby, napięstniki koloru
czerwonego i niebieskiego , ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór WKF.
Warunki przedstartowe
– aktualne badania lekarskie
– uiszczenie opłaty startowej
– legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości
– dokumenty ubezpieczenia NNW
- licencja klubowa i zawodnicza
PLAN ZAWODÓW
20.05.2017 (sobota) lub 21.05.2017
•

8:30 do 9:30 – weryfikacja dokumentów i opłaty,

•

9:30 – odprawa sędziowska,

•

9:45 – odprawa kierowników ekip,

•

10:00 – oficjalne otwarcie zawodów,

•

10:10 – start konkurencji indywidualnych i drużynowych,

•

20:00 – planowane zakończenie zawodów.

Lista konkurencji
OPŁATY STARTOWE
•

Konkurencje indywidualne 40zł,

•

Konkurencje drużynowe 80zł,

•

Wadium za protest 200zł do sędziego głównego.

NAGRODY
Nagrody dla medalistów: puchary, medale i dyplomy, puchar dla najlepszego klubu, dla
najlepszej zawodniczki i dla najlepszego zawodnika.

SĘDZIOWIE
Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z przewodniczącym komisji sędziowskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
– złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
– za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego
Klub,
– ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.

