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Radom, 24-25 listopada 2018 roku

REGULAMIN ZAWODÓW

I. ORGANIZATOR

Radomski Klub Sportowy OYAMA
Ul. Kasztelańska 39F
26-600 Radom
Sensei Tomasz Klimaszewski, tel. +48 600 919 202
e-mail: kontakt@karateradom.pl

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW


25.11.2018r. (niedziela) - Otwarty Puchar Polski Młodzików i Juniorów Młodszych OYAMA
PFK w konkurencji LEKKI KONTAKT.



Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Struga 63, 26-600 RADOM

III. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą wziąć udział członkowie OYAMA Polskiej Federacji Karate i innych polskich
oraz zagranicznych organizacji zaproszonych przez Zarząd OYAMA PFK

OTWARTY PUCHAR POLSKI
MŁODZIKÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH OYAMA PFK
W KONKURENCJI LEKKI – KONTAKT
Radom, 25.11.2018
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 10 lat i nie
ukończyli 14 lat, posiadający:
1. Minimum 2 lata treningu i stopień wyszkolenia kyu 8s (niebieski pas) oraz 6 miesięcy
specjalistycznego treningu.
2. Aktualne orzeczenie lekarza sportowego.
3. Czyste, białe i kompletne kimono z naszywkami stylowymi.
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4. Komplet ochraniaczy zatwierdzony przez Związek *
5. Aktualną kartę członkowską i licencję zawodniczą OYAMA PFK (nie dotyczy
zawodników innych organizacji).
6. Dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.
Których macierzysty klub:
1. Terminowo prześle grupowe zgłoszenie udziału w zawodach, wraz z uregulowaną opłatą
startową.
2. Złoży indywidualne zgłoszenie zawodnika do udziału w Mistrzostwach przy kontroli wagi
i badań lekarskich.

Kategorie wagowe
I. Młodzik (10-12 lat)
a. Chłopcy: do 30 kg., do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg.
b. Dziewczęta: do 30 kg., do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., do. 50 kg.
c. W uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się utworzenie dwóch kategorii powyżej 50 kg.,
dla obojga płci, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i różnicy ich wagi.
Juniorzy Młodsi (12-14 lat)
a. Juniorzy Młodsi: do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg., do 55 kg., do 60 kg.
b. Juniorki Młodsze : do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg., do 55 kg., do 60 kg.
c. W uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się utworzenie dwóch kategorii powyżej 60 kg., dla
obojga płci, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i różnicy ich wagi.
Główne zasady i przepisy rozgrywania walk w konkurencji Lekki – kontakt
W tych zawodach, obowiązują zasady zawarte w przepisach rozgrywania zawodów sportowych
w konkurencji Lekki-kontakt w OYAMA PFK.
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*Obowiązkowy komplet ochraniaczy w walce
 kask z kratką (także chroniący potylicę) w kolorze niebieskim lub czerwonym,
 ochraniacze goleń-stopa – białe, bawełniane typu skarpeta,
 napięstniki- białe, bawełniane, miękkie,
 suspensorium- chłopcy,
 hogo na tułów w kolorze zgodnym z kolorem kasku.
UWAGA! Zawodnicy muszą posiadać własne standardowe ochraniacze na czas trwania
walki. W szczególnych przypadkach mogą skorzystać z hogo i kasku udostępnionych przy
polu walki przez organizatora zawodów.

Czas trwania walk w konkurencji Lekki-kontakt:
1,5 minuty w eliminacjach, plus 1 minuta dogrywki w półfinałach i finałach.

IV. SĘDZIOWIE


Przedstawiciel ekipy zobowiązany jest do sędziowania zawodów,



Sędziów OYAMA PFK obowiązuje strój: czarne spodnie, biała koszula z emblematem OYAMA
IKF, krawat sędziowski w kolorze bordowym, gwizdek.



Sędziowie z zaproszonych organizacji występują w regulaminowych strojach swoich federacji.



Ekipa, która nie wystawi sędziego (bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Shihan Pawłem
Pajdakiem) będzie musiała wpłacić 300 zł na rzecz OYAMA PFK najpóźniej do dnia 09.11.2018.



W konkurencji Lekki Kontakt, sędziowie używają dwóch chorągiewek w kolorach czerwonym
i niebieskim.

V. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Wszyscy uczestnicy:


we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe,



we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia,



wykaz hoteli według załącznika,



tylko sędziowie zgłoszeni przez klub i sędziujący w PP, otrzymają obiad bezpłatnie.
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VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenie grupowe (załącznik) należy OBOWIĄZKOWO wysłać w postaci elektronicznej
(Word) wraz ze scanem dowodu wpłaty na adres organizatora: kontakt@karateradom.pl
do dnia 09.11.2018 r.
2. Zgłoszenia grupowe (w wersji papierowej) zawodników wraz z kserokopią dowodu wpłaty
można dodatkowo przesłać listem poleconym-priorytetem na adres:

RKS OYAMA,
ul. Kasztelańska 39F, 26-600 Radom
do dnia 09.11.2018 r. (decyduje data wpłynięcia)
3. Zgłoszenia

indywidualne

zawodników

do

zawodów

(w

załączniku)

podpisane

i opieczętowane przez uprawnionego przedstawiciela klubu, należy obowiązkowo przywieźć na
kontrolę badań lekarskich i ważenie zawodników.
4. Startowe za udział w zawodach od każdego zawodnika i konkurencji wynosi 80 zł i jest płatne

wraz ze zgłoszeniem do dnia 09.11.2018r. (decyduje data wpłynięcia!). Po tym terminie żadne
zgłoszenia i wpłaty nie będą honorowane.
5. Obiady. Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla zawodników i osób towarzyszących
w cenie 20 zł./zestaw - rezerwowanych w zgłoszeniu grupowym.
Ze względu na fakt, że obiady przygotowuje zewnętrzna firma cateringowa, prosimy o dokładne
podanie ilości posiłków, ponieważ nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych obiadów na
miejscu.
Ww. obiad będzie można zjeść na terenie obiektu zawodów w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Płatność za obiady należy uiścić wraz z opłatą startową. Koszt obiadu będzie dopisany do opłaty
startowej na rachunku.
6. Opłaty należy przesłać na konto Organizatora:
Radomski Klub Sportowy OYAMA,
ul. Kasztelańska 39F, 26-600 Radom
Konto nr.: 96 2490 0005 0000 4500 2836 4360
z dopiskiem:
OPP: 80 zł. x ………….ilość zawodników= ………………………….
Ilość obiadów: 20 zł x ….. ilość osób = ………………………
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VII. KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH I WAŻENIE ZAWODNIKÓW
1. Kontrola badań lekarskich i ważenie są obowiązkowe dla wszystkich zawodników.
2. Kontrola badań lekarskich i ważenie zawodników odbędzie się dnia 23.11.2018 r. (piątek), w
godz. 17.00-20.15 oraz dnia 24.11.2018 r. w godz. 11.00-14.00 (ten dodatkowy termin jest wyłącznie
dla zawodników konkurencji: Lekki Kontakt i Semi-knockdown) w Hali Widowiskowo-Sportowej,
ul. Struga 63, 26-600 Radom. – w miejscu zawodów.
3. Ponieważ zawodnicy będą już rozlosowani (na podstawie wcześniejszych zgłoszeń), dlatego
każdy, kto nie będzie mieścił się w deklarowanej wadze zostanie zdyskwalifikowany
Podstawa prawna: Regulamin Sportowy OYAMA PFK, § 10: ust.6,
Zawodnicy, którzy przed zawodami, w trakcie oficjalnego ważenia, nie będą mieli wagi ciała,
mieszczącej się w przedziale zdeklarowanej kategorii wagowej, zostaną zdyskwalifikowani.
ust. 7, Każdy zawodnik, w godzinach oficjalnego programu ważenia przed zawodami, ma prawo do
dwukrotnego zważenia ciała na tej samej wadze (I– kontrolnego i II oficjalnego- wiążącego).
4. Zawodnicy nie będą mogli wyrobić karty zdrowia sportowca na miejscu!
5. Honorowane będą oświadczenia medyczne podpisane i opieczętowane wyłącznie przez lekarza
sportowego.
VIII. PROGRAM ZAWODÓW
23.11. 2018 r. (Piątek)
17.00 - 20.15 Kontrola badań lekarskich i ważenie zawodników (miejsce zawodów).
20.30 - 22.00 Kurs i narada sędziów
Weryfikacja rozstawionych par zawodników na podstawie zgłoszeń.
24.11. 2018 r. (Sobota)
11.00 - 14.00 dodatkowa kontrola badań lekarskich wyłącznie dla zawodników konkurencji:
Lekki Kontakt i Semi-knockdown (miejsce zawodów)
25.11.2018 (Niedziela) – LEKKI KONTAKT (10-14 lat)
08.30 – 09.30 Przybycie ekip, sędziów i zawodników.
09.45 - 09.55 Odprawa sędziów.
10.00 - 12.15 Walki eliminacyjne, półfinałowe i finały (na 3/6/9 matach!).
12.30- 13.00 Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów LK.
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IX. NAGRODY

1. Zgodnie z Regulaminem Sportowym OYAMA PFK, w konkurencji Lekki-kontakt za zdobycie
I, II i III miejsca – puchar, medal i dyplom. Drugi puchar za III miejsce przyznaje się w tych
kategoriach, w których wystartowało 8 i więcej zawodników.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Otwarty Puchar Polski OYAMA PFK w konkurencji Lekki Kontakt Młodzików i Juniorów
Młodszych zostanie rozegrany w ramach zawodów Otwartego Pucharu Europy OYAMA IKF
(Regulamin PE w załączeniu).
2. Zawody Młodzików i Juniorów Młodszych w konkurencji LEKKI-KONTAKT rozgrywane są
według aktualnych przepisów tej konkurencji oraz Regulaminu Sportowego OYAMA PFK
3. Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie terminu zgłoszeń i wpłat oraz innych ustaleń
tego regulaminu. Nie stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie
ekipy do zawodów.
4. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi po 09.11.2018 r.
5. Protesty należy składać u Sędziego Głównego zawodów po wpłaceniu wadium w wysokości
300 zł. na rzecz organizatora. W przypadku odrzucenia protestu suma nie podlega zwrotowi.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione.

7. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
8. Umieszczanie reklam na terenie obiektu zawodów wymaga wcześniejszej zgody Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizator i Sędzia Główny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
11. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod numerem telefonu:
600 919 202 –Sensei Tomasz Klimaszewski.

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OTWARTEGO PUCHARU POLSKI OYAMA PFK, RADOM 2018
ŻYCZĘ WSZYSTKIM NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ SPORTOWYCH
Z POWAŻANIEM, OSU!
SENSEI TOMASZ KLIMASZEWSKI
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