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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Karate Tradycyjnym’ 2019
REGULAMIN
I. KONKURENCJE i PRZEPISY:

9-8-7 kyu:
kata heian 1-2

KATA
indywidualne
6-5-4 kyu:
kata heian 1-5

9-8-7 kyu:

KUMITE
indywidualne
- oddzielnie dziewczęta i chłopcy,
- w 3 grupach stopni:
6-5-4 kyu:

Kihon Ippon Kumite
(sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK:
1. Oizuki jodan x 1,
2. Oizukichudan x 1
3. Maegerichudan x 1
osoba wykonująca atak pozostaje
w pozycji wykonania techniki,
czas wykonania ataku do 10
sekund
*OBRONA:
1. Age-ukeGyakuzuki
2. Soto-ukeGyakuzuki
3. Gedan-baraiGyakuzuki
* obrona wykonywana
( kontratak) jest na strefę chudan,
Ocena: system chorągiewkowy

Jiyu Ippon Kumite
(sparing półwolny)
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzukichudan x 1
3. Maegerichudan x 1
4. Ushirogerichudan x 1
czas wykonania ataku do 10
sekund
*OBRONA:
odpowiedź na atak przeciwnika
SEN, GO-NO-SEN, UKE-WAZA.
Ocena: system punktowy.

3-1 kyu:
kata heian 1-5,
BassaiDai, Ji-On, Kan-Ku
Dai

3-1 kyu:

Ko-Go Kumite.
Przepisy: WTKF

II.WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. dla klubów:
- posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT;
- dokonanie zgłoszenia do organizatora w wyznaczonym terminie;
- złożenie organizatorowi oświadczenia o spełnieniu przez klub i zawodników warunków
regulaminowych.

2. dla zawodników:
- odpowiedni wiek: 12- 13 lat (rok ur. 2007- 2006);
- odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT;
- posiadanie licencji indywidualnej PZKT ważnej w dniu zawodów;
- posiadanie licencji zawodnika uprawniającą do udziału we współzawodnictwie
sportowym;
- badania lekarskie wg aktualnie obowiązujących przepisów;
- ubezpieczenie NNW;
- zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienie
wizerunku na potrzeby realizacji i sprawozdawczości MMM’ 2019;
- zawodników do 4 kyu włącznie obowiązuje wymóg posiadania wyższego stopnia niż
w MMM w 2018 roku. W przypadku zawodników, którzy nie uczestniczyli w MMM
w 2018roku obowiązuje wymóg zdania ostatniego egzaminu maksymalnie 12 miesięcy
przed terminem MMM w 2019 roku;
- zawodników startujących w konkurencjach kumite obowiązuje posiadanieochraniaczy
na zęby, na krocze (u chłopców) oraz na piersi (u dziewcząt).
III. STREFY:
- A- województa: lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
- B- województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko- mazurskie,
zachodnio-pomorskie;
- C- województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie;
- D- województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie.
IV. TERMINY i MIEJSCA:
- strefa A: 18.05.2019 r., Zgierz;
- strefa B: 18.05.2019 r., Gdańsk,
- strefa C: 21.09.2019 r., Zamość,
- strefa D: do ustalenia.
V. ORGANIZATORZY:
- strefa A:Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego,
- strefa B: Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku,
- strefa C: Lubelski Związek Karate Tradycyjnego,
- strefa D: do ustalenia.
Organizatorzy zobowiązani są do:
- posiadania licencji członkowskiej PZKT;
- przesłania do klubów PZKT w danej strefie informacji dotyczących programuzawodów
i procedury zgłoszeń;
- przesłania do PZKT w ciągu 14 dni od rozegrania zawodów wyników, list startowych,
sprawozdania i materiałów relacjonujących imprezę.
VI. PUNKTACJA SSM:
K/M – kata, kumite
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