KLUB SPORTOWY PRESTIGE
ul. Krzyżanowskiego 6/123, 35 - 329 Rzeszów
KRS 0000665186 NIP 5170380085 REGON 36662761700000
www.prestige-fight.ipr.pl
Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2750 0000 0001 3420 4519

PRESTIGE KARATE CUP
Polish Open Kyokushin Tournament
Rzeszów, 19 października 2019r.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizator
KLUB SPORTOWY PRESTIGE RZESZÓW.
Kontakt z organizatorem w sprawach turnieju: prestige-fight@wp.pl
Piotr Kozak tel. +48 535 320 127
2. Współorganizatorzy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi.
3. Patronat Honorowy
Starosta Powiatu Rzeszowskiego
Wójt Gminy Trzebownisko
4. Termin i miejsce
Sobota, 19 października 2019r.
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi
Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko k.Rzeszowa.

5. Uczestnictwo
W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w poszczególnych
kategoriach wagowych z różnych organizacji Kyokushin oraz reprezentacje klubów karate
kontaktowego współpracujących z Klubem Sportowym PRESTIGE Rzeszów, zaproszone
bezpośrednio przez organizatora.
Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy min. 2 lata.

Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych zgodnie z przepisami Karate
Kyokushin WKB https://worldkyokushinbudokai.pl/wp-content/uploads/2019/03/WKB-KumiteArbitration-regulation-.pdf
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:








Aktualne badania stwierdzające zdolność do uprawiania karate wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Brak takich badań wyklucza udział w turnieju.
Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
Czyste białe gi.
Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej
kategorii.
Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt.
Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego
wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.
Zawodnicy z poza Unii Europejskiej muszą posiadać polisę ubezpieczeniowa pokrywającą
koszty ewentualnego leczenia na terenie Polski obejmującą urazy powstałe w związku ze
startem na zawodach karate.

6. Funkcję sędziego głównego Turnieju pełni Sensei Tomasz Mendoń.
Kierownik ekipy ma obowiązek zgłosić sędziów, którzy posiadają kompletny strój sędziowski.
Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
7. 1. Konkurencja kumite semi kontakt – Turniej Ogólny.
KATEGORIE KUMITE
O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia!
(dla osób, które w dniu 19.10.2019 mają wiek stosowny do poniższych zestawień)
Kumite Semi Kontakt Zaawansowanych od 8 kyu, nie ukończone 18 lat.
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.
Mężczyźni:
- juniorzy roczniki 2002 - 2003 oraz osoby z rocznika 2001, które nie ukończyły 18 lat do 60 kg; 65 kg;
70 kg; 75 kg; do 80 kg, pow. 80 kg
- juniorzy młodsi roczniki 2004 - 2005 do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, pow. 65 kg

- młodzicy roczniki 2006 - 2007 do 40 kg, do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
- kadeci roczniki 2008 - 2009 do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadeci młodsi roczniki 2010 - 2011 do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
- dzieci (chłopcy) rocznik 2012 i młodsi do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg (wspólna kategoria z
pomarańczowymi pasami)
Kobiety:
- juniorki roczniki 2002 - 2003 oraz osoby z rocznika 2001, które nie ukończyły 18 lat do 55 kg,
do 60 kg , do 65 kg, pow. 65 kg
- juniorki młodsze roczniki 2004 - 2005 do 50 kg, 55kg, do 60 kg, pow. 60 kg
- młodziczki roczniki 2006 - 2007 do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
- kadetki roczniki 2008 - 2009 do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadetki młodsze roczniki 2010 - 2011 do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg
- dzieci (dziewczęta) rocznik 2012 i młodsi do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg (wspólna kategoria z
pomarańczowymi pasami)

7.2. Konkurencja kumite semi kontakt – Turniej Pomarańczowych Pasów.
Kumite Semi Kontakt - Turniej Pomarańczowych Pasów od 10,1 kyu lub 10 kyu do stopnia 9,3 kyu
lub 9 kyu dla osób z rocznika 2006 i młodszych.
- O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia. Kategorie wagowe mogą ulec
zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.
Mężczyźni:
- młodzicy roczniki 2006 - 2007 do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
- kadeci roczniki 2008 - 2009 do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadeci młodsi roczniki 2010 - 2011 do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
- dzieci (chłopcy) rocznik 2012 i młodsi do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg (wspólna kategoria z
zaawansowanymi)
Kobiety:
- młodziczki roczniki 2006 - 2007 do 40 kg, do 45 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
- kadetki roczniki 2008 - 2009 do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadetki młodsze roczniki 2010 - 2011 do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg

- dzieci (dziewczęta) rocznik 2012 i młodsi do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg (wspólna kategoria z
zaawansowanymi)

ZASADY ROZGRYWANIA KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Zawodnicy podczas walki maja
obowiązek używać ochraniaczy wg poniższych wymagań:
Kategorie: kadeci, kadeci młodsi, dzieci oraz Turniej Pomarańczowych Pasów.
1.

obowiązkowe ochraniacze osobiste:

•

białe ochraniacze goleń – stopa

•

piąstkówki, nakolanniki

•

mężczyźni – suspensorium

2.

obowiązkowe ochraniacze zapewniane przez organizatora:

•

ochraniacz tułowia hogo - kask z ochroną twarzy (kratką)

Kategorie: juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy.
1.

obowiązkowe ochraniacze osobiste:

•

białe ochraniacze goleń – stopa

•

piąstkówki, nakolanniki

•

mężczyźni – suspensorium

•

kobiety - ochraniacz na piersi; osobne miseczki piankowe i elastyczna koszulka

2.

obowiązkowe ochraniacze zapewniane przez organizatora:

•

kask z ochroną twarzy (kratką)

Organizator nie zapewnia w/w obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w
komplecie ochraniaczy.
Czas walki 8-13 lat
1) Eliminacje: 90 sec >90 sec
2) Półfinały i finały: 90 sec >90 sec >Waga (3kg) >90 sec
Czas walki 14-17 lat
1) Eliminacje: 120 sec>120sec
2) Półfinały i finały: 120 sec >120 sec >Waga (3kg) >120 sec

Jeżeli w kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, kategoria ta zostanie
anulowana i zawodnicy zostaną przeniesieni do w innej kategorii.
8. Opłata startowa
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60 zł, która pokrywa część kosztów
organizacyjnych.
W startowe wliczony jest obiad. Opłata płatna przelewem na konto bankowe Klubu: Santander Bank
Polska S.A. 86 1090 2750 0000 0001 3420 4519 do poniedziałku 14 października 2019r.
W tytule przelewu należy wpisać: Opłata startowa Prestige Karate Cup 2019.
W przypadku braku opłaty startowej zgłoszeni zawodnicy nie będą brani pod uwagę przy
losowaniu.
9. Nagrody
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają puchary
i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie miejsce - wyjątek stanowią kategorie, gdzie będzie mniej niż
ośmiu zawodników. Jeżeli w danej konkurencji kumite będzie mniej niż 3 zawodników, kategoria
zostanie odwołana lub połączona z inną.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich
konkurencji: I miejsce – 6 pkt, II miejsce – 4 pkt. , III miejsce – 2 pkt., IV miejsce - 1 pkt.
10. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 11 października 2019 r. (piątek) do
godz. 24.00.
- Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii. Zgłoszenia TYLKO na
formularzu Excel rozsyłanym razem z komunikatem i dostępnym na stronie organizatora:
www.prestige-fight.ipr.pl .
- W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę, wzrost oraz dotychczasowe osiągnięcia
zawodnika.
11. Przesyłanie zgłoszeń, potwierdzeń wpłat i dane do rachunku.
Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie wpłat należy przesłać adres e-mail: prestige-fight@wp.pl
Proszę podać dane w celu wystawienia rachunku za opłatę startową.
12. Wyżywienie podczas turnieju
Dla sędziów i wszystkich zawodników organizator zapewnia obiad.
13. Ubezpieczenie
Zgodnie z ustawą o sporcie za ubezpieczenie swoich reprezentantów odpowiedzialne są ich
macierzyste Kluby. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
Zawodnicy z poza Unii Europejskiej muszą posiadać polisę ubezpieczeniowa pokrywającą koszty

ewentualnego leczenia na terenie Polski obejmującą urazy powstałe w związku ze startem na
zawodach karate.
14. Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
15. Dodatkowe informacje
Organizator nie zapewnia noclegu. Rezerwacji miejsc hotelowych uczestnicy turnieju dokonują
we własnym zakresie.
Ze względu na rodzaj nawierzchni hali, w której zostanie rozegrany turniej, wejście na płytę hali
obowiązkowo w obuwiu sportowym !!!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji i w dniu zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz
wyrządzone przez nich ewentualne szkody odpowiada rodzic lub opiekun.

WAŻNE!!!
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o
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Obowiązkowe badania od lekarza sportowego.
Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej do 11 października 2019r.
(piątek) do godz. 24.00.
Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.
Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel rozsyłanym razem z komunikatem
i dostępnym na stronie organizatora www.prestige-fight.ipr.pl
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę, wzrost oraz
dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60,00 zł płatne
przelewem do poniedziałku 14 października 2019r. na konto Klubu:
Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2750 0000 0001 3420 4519
W tytule przelewu należy wpisać: Opłata startowa Prestige Karate Cup 2019.
W przypadku braku wpłaty zawodnicy nie będą weryfikowani.
W przypadku niestawienia się zawodnika na Turnieju, opłata nie podlega
zwrotowi.
Losowanie odbędzie się w środę 16 października 2019r. na podstawie zgłoszeń
oraz opłaty startowej.
Po losowaniu nie ma możliwości zmiany kategorii przez zawodnika.
Wszystkie ekipy startujące w Turnieju obowiązkowo muszą wyznaczyć
minimum jednego sędziego.
Podczas weryfikacji zawodnicy, którzy nie będą posiadać aktualnych badań
lekarskich, ważnego ubezpieczenia lub nie zmieszczą się w kat. wagowej, zostaną
skreśleni z listy startowej, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W przypadku niestawienia się zawodnika do walki na Turnieju – zawodnik
obecny przechodzi dalej.

Plan na sobotę 19 października 2019r.
08:00 – 10:00 weryfikacja zawodników
09:30 - 10:00 narada sędziów
10:00 – 10:30 oficjalne otwarcie turnieju
10:30 - 13:30 walki eliminacyjne, ćwierćfinały
13:00 - 15:00 wydawanie obiadów
14:00 – 17:00 półfinały i finały
17:00 – 18:00 zakończenie i rozdanie nagród (godzina zakończenia zawodów zależy od liczby
startujących.

Organizatorzy Turnieju życzą sukcesów sportowych oraz miłego pobytu
w Rzeszowie i Gminie Trzebownisko.

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu KS PRESTIGE
Piotr Kozak prezes

