Polski Związek Karate Tradycyjnego
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59
e-mail: pzkt@karate.pl www.karate.pl

zrzeszony w
International Traditional Karate Federation ITKF
European Traditional Karate Federation ETKF
Łódź, 1.04.2014 r.

Do:

Kluby PZKT

Dotyczy:

Regulamin XIV Pucharu Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym
30-31.05.2014 r., Warszawa

XIV Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym
30–31 maja 2014 r., Warszawa
DATA:

30–31 maja 2014 r. (piątek – sobota)

MIEJSCE:

Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Ursynów
Warszawa, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 122

ORGANIZATOR:

Polski Związek Karate Tradycyjnego
Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga – Południe

PROGRAM:
30 maja (piątek)
godz. 20.00

– Kurs Sędziowski dla sędziów PPD
(Akademia Karate, Warszawa, ul. Osowska 82)

31 maja (sobota)
godz. 9.00-10.30

– Rejestracja
(biuro zawodów: hala Arena Ursynów)

godz. 10.00

– Zbiórka w hali

godz. 11.00

– Puchar Polski Dzieci – rozpoczęcie zawodów:
konkurencje dla grup C i D (stopnie 6-4 kyu) oraz grupy B (stopnie
6-1 kyu)

godz. 14.00

– Ceremonia otwarcia Pucharu Polski Dzieci
– Dekoracje dla konkurencji rozegranych od godz. 11.00
– Puchar Polski Dzieci cd.:
konkurencje dla całej grupy A oraz grup B, C i D (stopnie 9-7 kyu)
oraz wszystkie konkurencje drużynowe (kata drużynowe i en-bu –
grupa A+B i grupa C+D)

godz. 17.00

– Dekoracje dla konkurencji rozegranych od godz. 14.00
– Puchar Polski Dzieci cd.:
konkurencje dla grup C i D (stopnie 3-1 kyu)
– Dekoracje dla pozostałych konkurencji

KONKURENCJE:
Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2007 i później
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2006, 2005

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2004, 2003

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2002, 2001

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 2 grupach: 9-7 kyu
6-1 kyu

w 3 grupach: 9-7 kyu
6-4 kyu
3-1 kyu

w 3 grupach: 9-7 kyu
6-4 kyu
3-1 kyu

Grupa A i Grupa B
(9 lat i młodsi)

Grupa C i Grupa D
(10-11-12-13 lat)

Kata drużynowe dzieci
(zespół może być jednorodny - dziewczęta, chłopcy
lub mieszany)

Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców

En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec

En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec

PRZEPISY:
Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2007 i później

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2006, 2005

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2004, 2003

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2002, 2001

Kata indywidualne: - Wykonywane parami, Aka losuje – ocena systemem chorągiewkowym
- W grupie 3-1 kyu (grupa C + D) w półfinałach i finałach ocena systemem punktowym
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały: HEIAN 2
Finały: HEIAN 3

Grupa 9-7 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały i finały: HEIAN 2

Grupa 9-7 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1
Półfinały i finały: HEIAN 2

Grupa 6-1 kyu:
Grupa 6-4 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1-3
Eliminacje: HEIAN 1-3
Półfinały i finały: HEIAN 4-5 Półfinały i finały: HEIAN 4-5
Grupa 3-1 kyu:
Eliminacje: HEIAN 1-5
Półfinały i finały: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
(inne kata w półfinale i finale)
Grupa A + B

Grupa C + D

Kata drużynowe dzieci:
HEIAN 1-5
wystarczy jedno kata,
w finale z bunkai
eliminacje – ocena systemem chorągiewkowym
finały i półfinały (m-ca I-VIII) – ocena systemem
punktowym

Kata drużynowe dziewcząt,
Kata drużynowe chłopców:
do wyboru: HEIAN 1-5,
Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
wystarczy jedno kata,
w finale z bunkai
eliminacje – ocena systemem chorągiewkowym
finały i półfinały (m-ca I–VIII)
– ocena systemem punktowym

En-bu dziewczyna/chłopiec
i chłopiec/chłopiec:
(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)

En-bu dziewczyna/chłopiec
i chłopiec/chłopiec:
(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)

1. Ilość zawodników z jednego klubu w jednej konkurencji indywidualnej w danej grupie stopni: bez
ograniczeń.
2. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni do
innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku.
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT.
3. Zawodnicy od 10 roku życia (grupa C i D) zobowiązani są posiadać indywidualną licencję
członkowską PZKT na rok 2014 (40 zł).
4. Zawodnicy w kategorii wiekowej młodzik 12-13 lat zobowiązani są posiadać licencję zawodnika
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.
W celu przyznania licencji zawodniczej należy przesłać
w Warszawie (ul. Osowska 82) następujące dokumenty:

do

Biura

Promocji

PZKT

A/ Wniosek o nadanie licencji zawodnika PZKT (W ORYGINALE); formularz wniosku
dostępny jest na stronie internetowej www.karate.pl w zakładce Związek – Druki.
UWAGA!
Prosimy zwrócić uwagę, aby wniosek został podpisany zarówno przez zawodnika, jak
i rodzica/prawnego opiekuna w przeznaczonych do tego miejscach.
B/ Kserokopię badań od lekarza ze specjalizacją medycyna sportowa lub z certyfikatem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Licencja zawodnika w roku 2014 (ważna 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.) jest bezpłatna.
5. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub
posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 w sprawie trybu orzekania o
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez
zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. W przypadku braku lekarza
specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania przeprowadza lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Skierowanie na
badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wytyczne Komisji Medycznej PZKT
znajdują się na stronie internetowej www.karate.pl w zakładce „Aktualności – Komunikaty”.
6. Ubezpieczenie NNW.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127,
poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie
sportowym.

7. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach.
8. Dokonanie opłaty startowej.
A/ Zgodnie z uchwałą Zarządu PZKT z dnia 23.01.2009r. wysokość opłaty startowej będzie
zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników
i kluby.
L.p.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej
dla zawodników i klubów
spełniających wymagane warunki

I termin

25 dni do dnia rozpoczęcia
zawodów

25 % zniżki
konkurencje indywidualne – 30zł
kata drużynowe, en-bu – 45zł

II termin

10 do dnia rozpoczęcia
zawodów

Opłata startowa normalna
konkurencje indywidualne – 40zł
kata drużynowe, en-bu – 60zł

III termin

Po terminie – okres krótszy niż Opłata startowa normalna j.w. + 100zł
10 dni do dnia rozpoczęcia
jako „dzika karta” od jednej
zawodów
konkurencji

Spełnienie warunków przez zawodników oznacza:
a) wykupienie licencji członkowskiej PZKT–40zł (dotyczy zawodników od 10 roku życia – grupa C i D),
b) odpowiedni wiek – właściwy wiek wpisany we właściwą kategorię wiekową,
c) odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT - przesłany do Biura Promocji PZKT w Warszawie
protokół egzaminacyjny i dokonana opłata rejestracyjna,
d) posiadanie licencji zawodnika (dotyczy zawodników z grupy D – 12-13 lat) – przesłany do Biura Promocji
PZKT w Warszawie wniosek o licencję (oryginał) z kserokopią badań lekarskich i posiadanie paszportu PZKT
z numerem licencji.
Spełnienie warunków przez kluby oznacza dokonanie opłaty za licencję członkowską za bieżący rok.
B/ W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów
terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.
Przykłady:
Sytuacja 1/ zawodnik zgłoszony 4 tygodnie przed zawodami nie ma licencji zawodnika,
wniosek z kserokopią badań lekarskich zostaje dostarczony do Biura Promocji PZKT w
Warszawie tydzień później – terminem zgłoszenia w tej sytuacji jest drugi termin, wysokość
opłaty startowej dla tego zawodnika to opłata startowa normalna.
Sytuacja 2/ zawodnik zgłoszony 2 tygodnie przed zawodami nie ma zarejestrowanego
stopnia w PZKT, protokół egzaminacyjny z opłatą rejestracyjną stopnia dostarczony
jest do Biura Promocji PZKT w Warszawie na 4 dni przed zawodami - terminem zgłoszenia
w tej sytuacji jest trzeci termin, wysokość opłaty startowej dla tego zawodnika to opłata
startowa normalna + 100zł jako „dzika karta” od każdej konkurencji, w jakiej startuje.
Uwaga
Istnieje możliwość sprawdzenia w Biurze Promocji PZKT w Warszawie, przed dokonaniem zgłoszenia, czy
zawodnicy i kluby spełniają wymagania (licencje, stopnie). Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku
stwierdzenia (po zgłoszeniu) braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów terminem zgłoszenia
jest termin uzupełnienia tych braków.

UWAGA !!! WARUNKI DLA TRENERA (COACHA):
- wyłącznie licencjonowany instruktor PZKT;
w czasie zawodów musi być ubrany w karate-gi lub dres klubowy (tylko osoby tak ubrane będą mogły wejść
w strefę rozgrywania zawodów).

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w Pucharze Polski Dzieci jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2014 LICENCJI
UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Koszt licencji:
400zł
Konto PZKT:
37 1910 1048 2260 0155 7967 0001
Deutsche Bank PBC S.A.

ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na karcie zgłoszeń) należy przesyłać do Biura
Promocji PZKT w Warszawie wyłączenie e-mailem na adres promocja.karate@wp.pl.
Wszystkie formalności związane z zawodami należy również załatwiać w Biurze Promocji w Warszawie
(dane kontaktowe oraz godziny pracy na stronie www.karate.pl w zakładce Kontakt)

a) do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek) włącznie
w tym terminie przysługuje 25% zniżki w opłacie startowej (jeśli zawodnicy i kluby spełniają
warunki)

b) do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) włącznie
opłata startowa normalna (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki)

2. Wraz ze zgłoszeniem zawodników należy uiścić opłatę startową na poniższe konto
UKKT Praga-Południe zgodnie ze stawką odpowiadającą terminowi zgłoszenia.
Nr konta: 64 1160 2202 0000 0001 0112 0212, Millennium Bank
A. W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów – za
termin zgłoszenia przyjmuje się termin uzupełnienia braków. Wówczas opłata startowa będzie
dostosowana do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione.
B. Brak dokonania opłaty startowej będzie również traktowany jako brak formalny.
C. Potwierdzenie dokonania wpłaty za opłatę startową należy przesłać do Biura Promocji e-mailem wraz
z kartą zgłoszenia.
3. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej www.karate.pl przy regulaminie Pucharu
Polski Dzieci.
4. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia i nie będzie możliwości
uzupełniania braków.
5. Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.

6. Rejestracji na zawody dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w Warszawie. Należy mieć również ze
sobą kartę zgłoszenia zawodników.

KLUB KARATE VITAY:
Przypominamy, że wszyscy zawodnicy startujący w Pucharze Polski Dzieci powinni należeć do
Klubu Karate Vitay – akcji promocyjnej realizowanej z firmą PKN Orlen S.A.
Uczestnicy programu gromadzą punkty na karcie Orlen VITAY, które można później wymieniać na
ciekawe nagrody. Oferta skierowana do posiadaczy kart w ramach programu Klub Karate VITAY obejmuje
bardzo korzystne warunki przyznawania punktów, m.in. za Puchar Polski Dzieci można zdobyć następującą
liczbą punktów:

I m-ce
II m-ce
III m-ce

– 80.000 punktów
– 50.000 punktów
– 30.000 punktów

W celu naliczenia punktów za zdobyte miejsce należy podać na karcie zgłoszenia do PP Dzieci
numer karty Orlen opiekuna prawnego zawodnika, będącego uczestnikiem programu. Numery kart
Orlen przekazane do Biura Promocji w inny sposób niż na zgłoszeniu do PPD nie będą premiowane
punktami nawet w przypadku zajęcia miejsca premiowanego.
Regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej PZKT (link ze strony głównej). Szczegółowych
informacji udziela Biuro Promocji PZKT.

ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:


Oferta na wyżywienie (pakiety żywieniowe podczas zawodów) zostanie przesłana do klubów w
terminie późniejszym przez UKKT Praga-Południe.
 Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
Uwaga:
Hotel – Best Western Hotel Felix (Warszawa, ul. Omulewska 24) przygotował specjalną ofertę dla
uczestników PPD. Kluby zainteresowane noclegiem, prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem
(tel. 22/210 71 50) i powołanie się na hasło „Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym”.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

