MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
KARATE KYOKUSHIN
„KYOKUSHIN CHALLENGE 2020” - ONLINE

SZCZECIN 12 grudnia 2020

SZCZECIN

Działając w porozumieniu z Okręgowym Zachodniopomorskim Związkiem Karate oraz Gminą
Miasta Szczecina mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w
Międzynarodowym Turnieju Kyokushin Karate
„KYOKUSHIN CHALLENGE 2020” online
ORGANIZATOR

Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA
71-126 Szczecin, ul. 26 Kwietnia 15/26
Tel. 888560717, e-mail: biuro@husaria.org.pl
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate
PATRONAT

Prezydent Miasta Szczecina, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Patronat medialny:
TVP Szczecin, Telewizja Pomerania, Głos Szczeciński, AktywnySzczecin.pl
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TERMIN I MIEJSCE

12 grudnia 2020 – sobota godz. 9.00
Turniej odbędzie się w trybie online poprzez aplikację ZOOM.
Link do portalu turnieju:
https://zoom.us/j/94564920799?pwd=eW52OFp4QWFaR3ZYK3BRQ25mbmZHZz09
meeting ID: 945 6492 0799
Passcode (hasło): Husaria20

WSTĘPNY

PROGRAM

ZAWODÓW

08.00 – 08.30 - logowanie zawodników do portalu i pomoc organizatora w ewentualnym
rozwiązywanie problemów technicznych
08.30 – 09.00
- odprawa i narada sędziów online
09.00 –
- rozpoczęcie startu najmłodszych kategorii
09.00 – 17.00 - rozegranie turnieju
- poszczególne kategorie wiekowe będą się logowały w określonym czasie
- konkretne godziny rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych
zostaną podane po zebraniu wszystkich zgłoszeń zawodników
- wyniki będą podawane bezpośrednio po zakończeniu danej kategorii
- medale, dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy klubów
KATEGORIE

1. Zawody zostaną przeprowadzone wg. reguł bazujących na przepisach ZOZK i PZK po
dostosowaniu ich do wymogów świata wirtualnego.
Walka z cieniem chłopców do 5lat, 6lat, 7 lat, 8lat, 9 lat
- bez ochraniaczy
- czas walki: 30 sek, dogrywka: 30 sek
Walka z cieniem dziewczynek do 5lat, 6lat, 7 lat, 8lat, 9 lat
- bez ochraniaczy
- czas walki: 30 sek, dogrywka: 30 sek
Walka z cieniem:
- kadeci 10-11lat
- kadetki 10-11 lat
- młodzicy 12-13 lat
- młodziczki 12-13lat
- juniorzy młodsi 14-15 lat
- juniorki młodsze 14-15 lat
- juniorzy 16-17 lat
- juniorki 16-17 lat
- seniorki 18+ lat
- seniorzy 18+ lat
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek
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Kata (do wyboru Kihon Kata Sono Ichi lub Yanstu)
- dziewczynek do 5lat, 6lat, 7 lat, 8lat, 9 lat
- chłopców do 5lat, 6lat, 7 lat, 8lat, 9 lat
- kadeci 10-11lat
- kadetki 10-11 lat
- młodzicy 12-13 lat
- młodziczki 12-13lat
- juniorzy młodsi 14-15 lat
- juniorki młodsze 14-15 lat
- juniorzy 16-17 lat
- juniorki 16-17 lat
- seniorki 18+ lat
- seniorzy 18+ lat
- Kata rozgrywane będą systemem pucharowym
OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 10,00 zł, wpłaty prosimy dokonać na konto klubu:
Nr konta: 52 1020 4795 0000 9002 0172 0051
Za członków Husarii Szczecin opłatę startową pokrywa Klub.

WARUNKI

UCZESTNICTWA

1. Rejestracja zawodników i klubów poprzez portal FIGHT-SYSTEM.PL pod linkiem:
http://fight-system.pl/index.php/turnieje
Zgłoszeń należy dokonać do dnia 01.12.2020
2. Turniej zostanie rozegrany w trybie online z wykorzystaniem aplikacji zoom:
Link do portalu turnieju:
https://zoom.us/j/94564920799?pwd=eW52OFp4QWFaR3ZYK3BRQ25mbmZHZz09
meeting ID: 945 6492 0799
Passcode (hasło): Husaria20
3. Aktualne wyniki będzie można obserwować pod linkiem:
https://www.kihapp.com/rings/20666/screen
4. Aktualne wyniki losowania i śledzenie postępów zawodników w kategoriach:
https://www.kihapp.com/tournaments/7759-kyokushin-challenge-2020-turniejonline/draws
5. Wszystkie walki i kata będą sędziowane przez przeszkolonych i zaznajomionych z system
komputerowym sędziów z Klubów Buntai Kołobrzeg i Husaria Szczecin
6. Kategoria Kata rozgrywana będzie systemem pucharowym, w którym po wykonaniu kata
przez dwóch rozlosowanych zawodników, sędziowie decydować będą który wykonywał
je lepiej.
7. Zarówno w kategorii kata i walka z cieniem uczestnik jest zobowiązany zapewnić taki
obraz z kamery, który obejmie całego zawodnika od głowy po stopy przez cały czas
prezentacji technicznej walki z cieniem lub kata.
8. Zawodnicy mogą startować w dwóch kategoriach, zarówno kata jak i walka z cieniem.
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9. W kategorii walka z cieniem oceniany jest sposób zachowania się, technika, okrzyk,

różnorodność zadawanych technik, wola walki. Konkurencja rozegrana zostanie
systemem pucharowym.
10. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w
danej konkurencji.
11. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z obsługą w/w interfejsu do
zgłaszania zawodników proszę o kontakt pod nr tel. +48 888 560 717
12. W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja
może zostać połączona lub zostanie odwołana.
13. Opłata startowa musi zostać uiszczona przez Kluby do dnia 04.12.2020r.
14. Dane do faktury za opłatę startową Kluby zobowiązane są do przesłania na adres:
biuro@husaria.org.pl do dnia 04.12.2020r.

Osu Shihan/Sensei,
Organizacja pierwszego tego typu turnieju jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym
i logistycznym, niemniej jednak wierzymy, że turniej Kyokushin Challenge 2020 - online
nie będzie odbiegał jakością i poziomem od zorganizowanych dotychczas wszystkich dziesięciu
edycji, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do obecnego stanu
epidemicznego, dlatego zapraszamy Wasz Klub i Zawodników do rywalizacji.
Łącząc życzenia zdrowia,
Radosław Ambroziak
Husaria Szczecin
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