
   

      REGULAMIN III GRAND PRIX 
         TCZEW 18-19.04.2015

   P
ULA NAGRÓD    2

000 eu
ro

     
     

    
    6 -TATAMI

 Honorowy Patronat
   Poseł Ziemi Tczewskiej
    Kazimierz Smoliński

           TURNIEJ KWALIFIKACYJNY



ORGANIZATOR:
Tczewski Klub Karate-DO
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa. Pomorskiego ,Urząd Miasta 
Tczew, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Urząd Gminy Tczew
CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszcze-
gólnych konkurencjach, popularyzacja karate WKF
DATA i MIEJSCE:
18-19.04.2015/sobota,niedziela/
Hala Sportowa  przy II LO ul. Królowej Mrysieńki
WARUNKI UDZIAŁU:
1. aktualne badania lekarskie;
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej;
3. legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, Budopas
4. ubezpieczenie NW
5.Licencja zawodnicza PZK
ZGŁOSZENIA
Przesłać należy do dnia 15.04.2015
REJESTRACJA ON-LINE:  Sportdata.org
Dodatkowe  informacje www.karatetczew.pl
OPŁATA STARTOWA
Konkurencje indywidualne ( 0-7, 8- 9, 10 -11 lat)  -  50 zł
Konkurencje drużynowe       (0-9, 10-11 lat)           -  80zł
Pozostałe
Konkurencje indywidualne   -  60zł
Konkurencje drużynowe        - 100 zł

Każda zmiana w zgłoszeniu dokonana w dniu zawodów                  ( 
do godziny 8.30 )- dodatkowa opłata 20 zł
Opłaty dokonać należy 18.04.2015 r.  w godz. 7.30-9.00
lub  17.04.2015 w godz.18.00 -21.00 -  Biuro Zawodów                                                                                              

Hala Sportowa przy II LO ul. Królowej Marysieńki



NAGRODY

• 1 miejsce  puchar, medal , dyplom
• 2 miejsce medal  i dyplom
• 3  miejsce medal  i dyplom- dwa 3 miejsca
50 EURO dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki w kategorii  Kata 
młodzik / minimum 25 zawodników w konkurencji
60 EURO dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii Kumi-
te Open młodzik  / minimum 25 zawodników w konkurencji
60 EURO dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki w kategorii  Kata  
kadet/ minimum 20 zawodników w konkurencji
70 EURO dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii Kumi-
te Open  kadet / minimum 20 zawodników w konkurencji
 90 EURO dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki w kategorii  Kata 
Junior  / minimum 18 zawodników w konkurencji
100 EURO dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii Ku-
mite Open Junior  / minimum 18 zawodników w konkurencji
100 EURO dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki w kategorii  Kata 
U 21  / minimum 18 zawodników w konkurencji
110 EURO dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii Ku-
mite Open u 21  / minimum 18 zawodników w konkurencji
120 EURO dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki w kategorii  Kata  
Senior/ minimum 16 zawodników w konkurencji
150 EURO dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii Ku-
mite Open  Senior / minimum 16 zawodników w konkurencji
150 EURO dla najlepszej drużyny male/female w kategorii kata /kumi-
te (U14 – Senior)/minimum 14 drużyn w konkurencji
200  EURO dla trenera najlepszej drużyny w klasyfikacji               me-
dalowej 



   RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

    SOBOTA

     7.30- 8.30                Rejestracja/przyjmowanie wpłat 
     8.30- 9.00        Odprawa sędziowska              
     9.00                          Uroczyste otwarcie           
     9.30 -                        Eliminacje i finały  KATA i KUMITE

  KATA DRUŻYNOWE 

- Kata drużynowe   male/female  kadets ( 14-15 years old  )                                                                                        
- Kata team  male/female  juniors ( 16-17  years old )                                                                               
- Kata team  male /female seniors                                                 
 
KATA  INDYWIDUALNE 

- Kata  male/female  kadets                                                                 
- Kata  male/female juniors                                                  
- Katal male/female U 21                                                                                           
- Kata  male/female seniors 
                                                
 KUMITE INDYWIDUALNE                     

- Kumite  kadets  male (-52,-57kg, -63kg, -70 kg,+70,open) 
  female  (-47kg , -54 kg +54kg ,open)
- Kumite   juniors  male (-55, -61kg, -68kg, -76,+76kg ,open) 
  female (-48kg,-53kg,  -59kg , 59kg ,open                                                                                         
- Kumite  U 21 male  ( -60,  -67 kg, -75kg ,-84kg,+84kg , open )  
  female   ( -50kg ,-55kg , -61kg,-68 kg, +68 kg ,open)       
- Kumite  seniors male  ( -60,  -67 kg, -75kg ,-84kg,+84, open ) 
  female  (  -50kg ,-55kg , -61kg,-68 kg, +68 kg , open)

KUMITE DRUŻYNOWE

Kumite team male/female kadets
Kumite team  male/female juniors
Kumite team male/female seniors  

           DOPUSZCZALNY JEST UDZIAŁ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
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- Kata  male/female juniors                                                  
- Katal male/female U 21                                                                                           
- Kata  male/female seniors 
                                                
 KUMITE INDYWIDUALNE                     

- Kumite  kadets  male (-52,-57kg, -63kg, -70 kg,+70,open) 
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NIEDZIELA    

     7.30- 8.30           Rejestracja/przyjmowanie wpłat 
     8.30- 9.00            Odprawa sędziowska                  
     9.00-                    Eliminacje i finały  KATA i KUMITE

KATA DRUŻYNOWE

-   Kata team male/female  Under  10 ( 0-9 years )                                                                                    
-   Kata team male /female Under 12 (10-11 years )                                                                                                                        
-   Kata team male /female Under 14 ( 12-13 years )                                                                             

                        
KATA INDYWIDUALNE 
                                                       
-   Kata individual male/female Under 8 ( 0-7 years)                                                                    
-   Kata individual male/female  Under  10 ( 0-9 years )                                                                                    
-   Kata individual male /female Under  12 (10-11 years )                                                                                                                        
-   Kata individual male /female Under  14 ( 12-13 years )                                                                             
                                                                                    
KUMITE INDYWIDUALNE                                                           

- Kumite  individual  Under 10 male ( -30kg,-35kg,+35) 
 female  (-30,+30)
- Kumite individual  Under 12 male  (-34kg, -40kg,+40kg)
female  (-34kg,  -40kg +40kg)
- Kumite individual Under 14 male  (-40kg,-45kg,-50kg, -55kg,+55kg,OPEN)   
female  (-43kg , -50kg,+ 50kg, OPEN)
                                                              
KUMITE DRUŻYNOWE 
  
Kumite team U12 male/female
Kumite team U14 male/female

           DOPUSZCZALNY JEST UDZIAŁ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH



POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

KATA

Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF   
z podanymi poniżej zmianami. 
W konkurencjach drużynowych  kata 9 lat,10 -11lat, 12-13 lat, w finale bunkai kata 
nie jest wymagane. 
W konkurencjach kata indywidualne dzieci do 7 lat można powtarzać kata
W  kategoriach 8-9,10-11 lat można wykonywać dowolne kata, 
minimum  znajomość dwóch  kata , które wykonywać należy naprzemiennie , w pozo-
stałych kategoriach wiekowych przepisy WKF.

KUMITE

W kategoriach (9 lat i młodsi) czas walki wynosi 60 sek , (10-11lat i 12-13lat)czas 
walki wynosi 90 sek.. Pozostałe kategorie według  przepisów WKF. 
Repasaże i dwa trzecie miejsca. 
Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 6 zawodników kategorie 
wagowe zostaną połączone. 
Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebie-
skie i czerwone , pasy niebieskie i czerwone,ochraniacz tułowia ,
W kategoriach  kadetów- maska ochraniacz twarzy

Postanowienia dodatkowe
1.Protesty w formie pisemnej na  ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w 
wysokości 200 zł
2. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze
strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
3. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism
oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
4. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i
porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
6. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane u  
Organizatora  zawodów.



 Noclegi  i wyżywienie.
 Wyżywienie:
 BAR PRZY HALI  SPORTOWEJ 

   Noclegi

                                        

AL.Solidarności 19   83-110 TCZEW
Tel: +48 58 531-51-88 , www.hotel.tczew.pl

Zajazd ROMA                        

83-110 Tczew ul. Rokicka 11
Tel. +48 58 531 10 21 
ww.booking.com/Romy 

ARS Pokoje Gościnne        

83-032 Kolnik ul.Świerkowa 7
Tel.+48 58 683-94-68 
www.ars.gda.pl

Hotel ZSE 
  
   83-110 Tczew ul.Gdańska 17a
   Tel.+ 48(58) 531 47 98 ,
   hotel@zse.tcz.pl



       SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁORANIZATORZY


