XXV Mistrzostwa BKKK
10 marca 2018 r.

1. Organizator:
Bielański Klub Kyokushin Karate
2. Termin i miejsce:
10 marca 2018 r. (sobota) Bielański Klub Kyokushin Karate w hali sportowej przy ulicy
L. Staffa 3/5 w Warszawie
3. Konkurencje:
• kumite
• kata
• walki reżyserowane
4. Zapisy:
Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji BKKK W NIEPRZEKRACZALNYM
TERMINIE do dnia 7 marca 2018 r. wnosząc jednocześnie opłatę startową
w wysokości 30 zł.
5. Zasady rozgrywania konkurencji
Zgodnie z regulaminem WKO, EKO walki karate kyokushin w formule:
• light kontakt,
• semi kontakt,
• full kontakt.

Kategoria kumite
Rozgrywana w kat. chłopców i dziewcząt. W każdym roczniku będzie dodatkowo jedna
otwarta kategoria wagowa. Organizator zastrzega sobie zmiany kategorii ze względu na
ilość zgłoszonych zawodników, wiek i wagę. Poniżej przedstawiamy proponowane
kategorie:
Light contact
6 lat (rocznik 2012)
7 lat (rocznik 2011)
8 lat (rocznik 2010)
9 lat (rocznik 2009)
10 lat (rocznik 2008)
11 lat (rocznik 2007)
Semi contact
12 lat (rocznik 2006)
13 lat (rocznik 2005)
14 lat (rocznik 2004)
15 lat (rocznik 2003)
16 lat (rocznik 2002)
17 lat (rocznik 2001)
Full contact kategoria +18 lat (od rocznika 1999)
Kategorie kata
Kategorie: (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia)
Dzieci: (chłopcy i dziewczęta)
- kata dzieci 6 - 7 lat (rocznik 2012 - 2011)
Chłopcy :
- kata 8 - 9 lat (rocznik 2010- 2009)
- kata 10 - 11 lat (rocznik 2008 - 2007)
- kata 12 - 14 lat (rocznik 2006 -2004)
- kata + 15 lat (od rocznika 2003)
Dziewczęta :
- kata 8 - 9 lat (rocznik 2010- 2009)
- kata 10 - 11 lat (rocznik 2008 - 2007)
- kata 12 - 14 lat (rocznik 2006-2004)
- kata + 15 lat (od rocznika 2003

Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
I tura
kata zadane przez sędziego,
II tura
kata wybrane przez zawodnika do finału kwalifikuje się 4 lub 8 zawodników
z najlepszymi wynikami
Wykaz obowiązujących kata:
Roczniki / kata

I tura

II tura

6 - 7 lat

TAIKYOKU SONO ICHI

TAIKYOKU SONO NI

8-9 lat

TAIKYOKU SONO NI
TAIKIOKU SONO SAN

PINIAN SONO ICHI
SAKUGI SON ICHI

10 – 11 lat

TAIKYOKU SONO SAN
SAKUGI SONO NI
PINIAN SONO ICHI

PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
SAKUGI SONO SAN

12 - 14 lat

PINIAN SONO NI
PNIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON

PINIAN SONO GO TSUKI
NO KATA GEKSAI DAI

+ 15 lat

PINIAN SONO NI
PNIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON

PINIAN SONO GO TSUKI
NO KATA GEKSAI DAI

Walki reżyserowane
Do konkurencji mogą zgłaszać się pary w wieku od 6 do 18 lat, czas walki do 1 min.
Walka powinna się składać z elementów technicznych stosowanych w walce sportowej
oraz kilku elementów sprawnościowych.
6. W mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy z Bielańskiego Klubu Kyokushin
Karate posiadający:
białe czyste karate-gi
ochraniacze goleń-stopa
ochraniacze na pięści
suspensorium
legitymację szkolną
7. Opłata startowa: zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach BKKK zobowiązani są
wnieść opłatę w wysokości 30 zł w recepcji klubu podczas zapisu.
8. W przypadku niedostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach,
organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii.

Program Mistrzostw
09:00
10.00
10:30
14:30

Weryfikacja zgłoszonych zawodników
Oficjalne otwarcie zawodów
Rozpoczęcie rywalizacji w kategoriach
Przewidywane zakończenie Mistrzostw BKKK

Szczegółowy program zostanie podany po zamknięciu list startowych – tj. po 7
marca 2018r.

Zarząd BKKK życzy wszystkim startującym sukcesów sportowych!
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