Polski Związek Karate Tradycyjnego
Biuro Promocji
tel.: 22 404 44 38
04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82
e-mail: promocja.karate@wp.pl www.karate.pl

zrzeszony w
WTKF

World Traditional Karate-Do Federation

Warszawa, 26.08.2016 r.

Do:

Kluby PZKT

Dotyczy:

Regulamin II Pucharu Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym 2016
14-15 października 2016 r., Kraków

II PUCHAR ŚWIATA DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
14–15 października 2016 r., Kraków
DATA:

14–15 października 2016 r. (piątek –sobota)

MIEJSCE:

Kraków, Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7

ORGANIZATOR:

World Traditional Karate-Do Federation
Polski Związek Karate Tradycyjnego

KONKURENCJE:
Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2009 i później

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2008, 2007

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2006, 2005

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2004, 2003

Kata ind. Chłopców
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 3 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu i wyższe

w 5 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu
4 kyu i wyższe

w 6 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu
4 kyu
3-1 kyu

w 5 grupach stopni:
9-8 kyu
7 kyu
6 kyu
5 kyu
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)
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec

Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców
En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec

PRZEPISY:
Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2009 i później

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2008, 2007

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2006, 2005

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2004, 2003

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

Elminacje: dla wszystkich grup: HEIAN
Półfinały i finały dla wszystkich grup z wyjątkiem
3-1 kyu: HEIAN
Półfinały i finały dla grupy 3-1 kyu:
TOKUI kata (inne w półfinale i finale)
Zawodnicy wybierają TOKUI kata wyłącznie z n/w:
Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi.

Grupa A + B

Grupa C + D

Kata drużynowe dzieci:
HEIAN 1-5
wystarczy jedno kata,
w finale z bunkai
eliminacje, półfinały i finały –
ocena systemem punktowym
En-bu dziewczyna/chłopiec
i chłopiec/chłopiec:
(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)
Eliminacje, półfinały
i finały– ocena systemem punktowym

Kata drużynowe dziewcząt,
Kata drużynowe chłopców:
do wyboru: HEIAN 1-5,
Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, Empi
wystarczy jedno kata, w finale z bunkai
eliminacje, półfinały i finały
– ocena systemem punktowym
En-bu dziewczyna/chłopiec
i chłopiec/chłopiec:
(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)
Eliminacje, półfinały i finały
- ocena systemem punktowym

1. Ilość zawodników/ drużyn z jednego klubu w jednej konkurencji indywidualnej i 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.
3. Kata indywidualne będą wykonywane do wysokości zaawansowania w odpowiedniej grupie
lub w przypadku różnych stopni kata wykonywane będą do wysokości zaawansowania niższego stopnia.
Powyższe nie dotyczy stopni 3 - 1 kyu.
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT.
3. Wszyscy zawodnicy bez względu na wiek zobowiązani są posiadać ważną licencję członkowską
PZKT– koszt licencji 40,00 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 do Biura Promocji PZKT
w Warszawie (ul. Osowska 82) następujące dokumenty:
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 2016 (ważna 1 stycznia – 31 grudnia 2016 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:
Termin zgłoszenia
W terminie
do dnia 19.09.2016 r. włącznie

Wysokość opłaty startowej dla zawodników i klubów
spełniających wymagane warunki
200,00 zł/ zawodnik

Zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny Turnieju po uiszczeniu vadium
w wysokości podwójnej opłaty startowej/ zawodnik.
Opłata startowa obejmuje udział w zawodach, pakiet startowy (koszulka i inne gadżety) oraz uczestnictwo
w Sayonara Party.
Zawodnicy, którzy ukończyli specjalistyczny program przygotowawczy „Sportowy Talent” 2016 stanowić
będą oficjalną delegację Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na II Puchar Świata Dzieci w Karate
Tradycyjnym i nie ponoszą opłaty startowej.
A/ Wysokość opłaty startowej będzie zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia
warunków przez zawodników i kluby (po terminie podwójna opłata startowa/osoba).
Spełnienie warunków przez zawodników oznacza:
a) wykupienie licencji członkowskiej PZKT–40zł (dotyczy wszystkich zawodników startujących w OPD),
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.
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
Kluby i zawodnicy niespełniający warunków przy braku ich uzupełnienia nie zostaną dopuszczeni do startu,
a wniesione opłaty startowe nie podlegają zwrotowi.
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2016 LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Koszt licencji:
400,00 zł
Konto PZKT:
71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
WARUNKI DLA TRENERA (COACHA):
jeden coach do 15 startujących zawodników bezpłatnie, dodatkowi coachowie opłata 200,00 zł /osoba.
- wyłącznie licencjonowany instruktor PZKT, tzn. posiadający wymaganą liczbę punktów do przedłużenia
licencji (szczegóły poniżej) oraz ważną indywidualną licencję członkowską PZKT (40 zł).
- w czasie zawodów coach musi być ubrany w karate-gi lub dres klubowy (tylko osoby tak ubrane będą
mogły wejść w strefę rozgrywania zawodów).
Uwaga:
W związku z wejściem w życie nowych zasad dotyczących przedłużania licencji funkcyjnej PZKT
(instruktora, trenera, sędziego i egzaminatora), uchwalonych na zebraniu Zarządu PZKT w dniu 18 lutego
br. (patrz e-mail z dnia 4 marca br.), informujemy, że licencja na 2016 rok będzie przedłużana
w następujący sposób:
Główna zmiana dotyczy wymaganej ilości punktów do przedłużenia licencji funkcyjnej PZKT - 800 punktów
oraz sposobu naliczania punktów - pod uwagę będą brane każde dwa kolejne lata kalendarzowe, przy czym
w jednym roku należy zdobyć minimum 200 punktów.
Jeżeli chodzi o przedłużenie licencji na rok 2016, pod uwagę zostaną wzięte punkty za aktywności w roku
2015. Licencja zostanie przedłużona w sytuacji, kiedy dana osoba uzbierała minimum 200 punktów w roku
2015. W ciągu 2016 roku musi ona uzupełnić liczbę punktów do 800, czyli zgromadzić kolejne 600 punktów,
żeby mieć przedłużoną licencję na rok 2017. Analogicznie, jeżeli w 2015 roku instruktor zgromadził
350
punktów, musi w roku 2016 uzupełnić stan do 800 punktów, czyli musi uzbierać kolejne 450 punktów
w roku 2016 itd.
Jeżeli natomiast ktoś uzbierał mniej niż 200 punktów w roku 2015, licencja nie zostanie przedłużona
na 2016 rok, ale należy gromadzić punkty w roku 2016, w celu uzyskania wymaganego minimum
(200 punktów), żeby mieć szansę na otrzymanie licencji za rok.
Uwaga:
Przypominamy, że istnieje możliwość sprawdzenia w bazie danych PZKT dostępnej on-line, przed dokonaniem
zgłoszenia, czy zawodnicy i kluby spełniają wymagania (licencje, stopnie). Zwracamy uwagę, że w przypadku
stwierdzenia (po zgłoszeniu) braków dotyczących wymagań formalnych terminem zgłoszenia jest termin
uzupełnienia tych braków.
W sprawie wyjaśnień kwestii formalnych prosimy o kontakt odpowiednio z:
Biuro PZKT w Łodzi (tel. 42 632 97 59, 42 632 85 79, e-mail: pzkt@karate.pl)
 Licencje klubowe
 Punkty do licencji
Biuro PZKT w Warszawie( tel.: 22 404 44 38, e-mail: promocja.karate@wp.pl)
 Stopnie
 Indywidualne licencje członkowskie PZKT (40,00 zł)
 Licencje zawodnicze
 Paszporty

ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na karcie zgłoszeń) należy przesyłać e-mailem
do Biura Promocji PZKT na adres promocja.karate@wp.pl:
termin do dnia 19.09.2016 r. (poniedziałek) włącznie
(opłata startowa 200,00 zł/ zawodnik -jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki);

2. Opłatę startową należy uiścić na poniższe konto zgodnie ze stawką odpowiadającą terminowi zgłoszenia:
Nr konta: 06 8988 0001 0000 0017 8930 0007
Polski Związek Karate Tradycyjnego
90- 057 Łódź, ul. Sienkiwicza 85/87
Treść: PŚDz Kraków 2016, klub.
Potwierdzenie zapłaty za opłaty startowe należy dołączyć do zgłoszenia.
Brak dokonania opłaty startowej będzie traktowany jako brak formalny.
3. Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
4. Rejestracji na zawody dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w Krakowie.
Należy mieć również ze sobą kartę zgłoszenia zawodników.

Andrzej Maciejewski
Wiceprezes
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

