XIII WTKA & SKDUN EUROPA
Karate, Kobudo Cup for Club - RONIN CUP
Dąbrowa Górnicza 11-12 marca 2017
oraz

25 lat Klubu Sportowego RONIN
Regulamin zawodów
Wszelkie informacje zawarte poniżej a także rejestracja, przepisy sportowe,
informacja o noclegach i wyżywieniu znajdują się na stronie głównej zawodów:

europaronincup.karatecup.pl
W zawodach mogą wziąć udział kluby reprezentujące Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Shorin Ryu,
Wado Ryu, Gosoku Ryu, Kyokushinkai, niezależnie od przynależności federacyjnej lub związkowej.
Kategorie wiekowe:
dzieci, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy (U21), seniorzy, masters
Przepisy:
-WTKA - kobudo, kata dual team, kata indywidualne, point kumite (modyfikacja WKF), kategorie niepełnosprawnych,
-SKDUN - kata team, kumite ippon shobu, kumite team,
Czas walki:
dzieci – do 8 lat, tylko białe pasy (fantom 15 sek), dzieci 8-10 lat (60sek), dzieci 11-13 lat (90sek), kadeci (90sek),
juniorzy młodsi, juniorzy, U21, seniorzy, masters (120sek), finały seniorów (180sek), drużyna kumite (120sek każdy
zawodnik seniorzy, pozostali 90sek). Drużyna kumite liczy 3+1 zawodników (minimum 2 zawodników),
Bezpieczeństwo zawodników:
chłopcy i mężczyźni – suspensoria, ochraniacz na zęby, piąstkówki białe (ippon shobu), czerwone lub niebieskie
(point kumite), wskazany ochraniacz na klatkę piersiową i brzuch, kask ochronny (tylko dla dzieci do lat 10),
dodatkowo ochraniacz stopy i golenia (point kumite)
dziewczęta i kobiety - ochraniacz na zęby i piersi, piąstkówki białe (ippon shobu), czerwone lub niebieskie (point
kumite), wskazany ochraniacz na klatkę piersiową i brzuch, kask ochronny (tylko dla dzieci do lat 10), dodatkowo
ochraniacz stopy i golenia (point kumite)
Kata:
Kata stylowe - system punktowy – eliminacje (5-7), półfinały (6-8), finały (7-9), bez repasaży
W zależności od ilości zawodników w konkurencji rozegrane będą rundy: do 4 zawodników (1 runda), 5-8
zawodników (2 rundy), 9-16 zawodników (3 rundy), powyżej 16 zawodników (4 rundy).
1.Zawodnicy w kategorii dzieci do 10 roku życia wykonują tylko kata podstawowe do niższego stopnia, od 8 kyu do
6kyu wykonują 2 kata na zmianę od 5kyu w każdej rundzie inne kata,
2.Dzieci 11-13 lat oraz kadeci 14-16 lat wykonują 2 kata na przemian do 6kyu, od 5kyu w każdej rundzie inne kata,
3.Juniorzy, U21, seniorzy, masters, wykonują w każdej rundzie inne kata.
W finale można powtórzyć kata z eliminacji.
Kata wszechstylowe – chorągiewkowy z repasażami
W rundach eliminacyjnych zawodnicy wykonują Shitei Kata dla danego stylu, runda półfinałowa Sentei Kata, repasaż
i finał Tokui Kata.
Dual Team Kata (2 osoby) - system punktowy - dowolne kata, które można powtarzać, w finale inne kata
Team Kata (3 osoby) - system chorągiewkowy z repasażami - dowolne kata, które można powtarzać, w finale
inne kata,
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Uprawnieni Sędziowie:
-licencjonowani PZKF
-licencjonowani SKDUN
-licencjonowani WTKA
-licencjonowani JKA, WSKA, ESKA, WSF, IJKA, SKIF, WSO, ITKF, PZKF i innych organizacji Shotokan,
-sędziowie reprezentujący style Shito Ryu, Goju Ryu, Shorin Ryu, Wado Ryu, Gosoku Ryu, Kyokushinkai,
-licencjonowani PZK/WKF,
-licencjonowani PZKT,
Nagrody:
W klasyfikacji indywidualnej i drużynowej – dyplomy i medale
W klasyfikacji klubowej – puchar dla klubu oraz 300 euro (najlepszy klub), 200 euro (drugie miejsce), 100 euro (3
miejsce), za miejsce 4 i 5 kluby otrzymają pamiątkowe puchary.
Najlepszym klubem w Europie zostaje klub, który zgromadzi najwięcej punktów.
Punktacja liczona do klasyfikacji:
1 miejsce – 5pkt, 2 miejsce 4pkt, 3 miejsce – 3pkt, 4 miejsce – 2pkt, 5 miejsce – 1pkt.
Opłaty startowe:
Konkurencje indywidualne – 45zł za każdą konkurencję
Konkurencje drużynowe – 90zł za każdą konkurencję
Program zawodów:
Piątek, 10 marca
18:00 do 21:00 – przyjazd i zakwaterowanie drużyn,
20:00-21:00 - szkolenie sędziowskie
Sobota 11 marca
07:30 do 9:00 - rejestracja drużyn i zawodników, opłaty startowe
9:10 do 9:30 - odprawa kierowników ekip, trenerów oraz sędziów
10:00 do 19:00 - konkurencje dla dzieci, kadetów, juniorów młodszych, juniorów, seniorów i masters oraz
niepełnosprawnych,
Niedziela 12 marca
10:00. to 16:00.- tylko finały juniorzy, U21 i seniorzy
Warunki udziału:
1)Opłata startowa za udział w zawodach 45zł od każdej konkurencji indywidualnej, 90zł konkurencje drużynowe,
2)Każdy uczestnik powinien posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie, pozwolenie na udział w zawodach
(poniżej 18 roku życia).
3)Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
4)Kwestie sporne przepisów sportowych rozstrzyga Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.
5)Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej możliwe jest po wpłaceniu wadium w wysokości 250 zł.
Wadium może opłacić tylko kierownik drużyny lub trener zarejestrowany na stronie zawodów i posiadający imienny
identyfikator wydany przez organizatora.
6)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
7)Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub. Za
niepełnoletnich uczestników mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.
8)Filmowanie i fotografowanie – tylko osoby posiadające akredytację organizatora.
9)Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora.
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10)Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu zawodów.
11)W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym
Zawodów może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji.
12)W trakcie zawodów w rejonie tatami będą mogli przebywać wyłącznie:
-Kata Karate i Kobudo tylko zawodnicy,
-Kumite tylko trenerzy w wyznaczonych miejscach,
-Kategorie osób niepełnosprawnych tylko trenerzy i wyznaczeni opiekunowie,
13)Kierownicy drużyn mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach lub na widowni przeznaczonej dla
drużyn.
14)Dla widzów przewidziane są miejsca na widowni.
15)Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z tym iż uczestnik zawodów, trener, sędzia i kierownik drużyny,
wyrażają zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach filmowych.
16)Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.
17)Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju.

Zapraszamy do udziału w obchodach
25 lecia KS RONIN oraz w
XIII Europa Karate Cup for Club
Tomasz Byjos
6 Dan Shotokan Karate
3 Dan Kobudo

