
MIĘDZYWOJEWÓDZKI
OTWARTY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

KARATE KYOKUSHIN Nysa 11 grudnia 2022
NYSKI Klub Karate Kyokushin ma zaszczyt zaprosić reprezentację

Waszego Klubu do udziału w
MIĘDZYWOJEWÓDZKIM OTWARTYM TURNIEJU MIKOŁAJKOWYM

KARATE KYOKUSHIN

ORGANIZATOR
Międzyszkolny Uczniowski Klub Spotrowy "GIM 2"

Nr Konta: 49 1750 0012 0000 0000 2504 2875

w Nysie
48-303 Nysa ul.B.Prusa 14

tel. 608 792 296

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Nysy

TERMIN I MIEJSCE
11.12.2022

Nysa, ul. Sudecka 23
Hala NYSA

CEL ZAWODÓW
Promocja Miasta Nysa.
Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój Karate Kyokushin wśród dzieci
i młodzieży.
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
konkurencjach.

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
● 9.00 – 10.00 – przyjazd ekip i weryfikacja zawodników
● 9.30 - 10.00 – narada sędziów
● 10.00 – 13.00 – zawody mikołajkowe
● 13.00 –14.00 - dekoracja zwycięzców



REGULAMIN
Zawody będą rozgrywane wg przepisów Polskiego Związku Mikołajów
oraz niniejszego regulaminu.

KONKURENCJE I KATEGORIE
● Dzieci pierwszy krok dziewczynki i chłopcy do lat 8 (2015 I MŁODSZE)
● Dzieci pierwszy krok dziewczynki i chłopcy od lat 9 do 13 lat
● Kata dzieci: dziewczynki i chłopcy 6-7 lat (2015-2016) i młodsi
● Kata dziewcząt 8-9 lat (2013-2014)
● Kata chłopców 8-9 lat ( 2013-2014)
● Kata dziewcząt 10-11 lat (2011-2012)
● Kata chłopców 10-11 lat (2011-2012)
● Kata młodziczek 12-13 lat (2009-2010)
● Kata młodzików 12-13 lat (2009-2010)
Zawody zostaną rozegrane w jednej turze . Jeżeli w konkurencji kata
wystąpi mniej niż 4 zawodników organizator zastrzega sobie połączenie
konkurencji dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy pierwszego kroku wykonują 5 ulubionych technik.
W przypadku jednakowych ilości punktów, na miejscach od I do III
nastąpi dogrywka między zawodnikami posiadającymi taką samą ilość
punktów.

ZAWODNIK Z PIERWSZEGO KROKU MOŻE STARTOWAĆ W
JEDNEJ KATEGORII: 5 ULUBIONYCH TECHNIKACH LUB W
KATA INDYWIDUALNYM wg rocznika .



UWAGA:
W KATEGORIACH PIERWSZEGO Kroku I KATA
NIE WYMAGA SIĘ BADAŃ LEKARSKICH

- uiszczoną opłatę startową – 80 zł (w tym paczka dla każdego zawodnika)
Nr Konta w nagłówku, jeżeli opłata zostanie uiszczona, a zawodnik nie
weźmie udziału w zawodach paczkę odbiera kierownik lub przedstawiciel
danego ośrodka.
- wszyscy zawodnicy muszą być objęci ubezpieczeniem NNW przez
macierzysty klub.

- w zawodach mikołajkowych biorą udział zawodnicy zgłoszeni przez
Prezesa Klubu/Kierownika Klubu/instruktora, potwierdzającego zgodę
Rodziców w zawodach/treningach karate.

Listę uczestników podpisaną przez Prezesa Klubu/Kierownika
Klubu/instruktora należy przedstawić i pozostawić Organizatorowi
przed Turniejem.

ZGŁOSZENIA.

Kartę zgłoszenia ekipy prosimy przesłać najpóźniej do dnia 6.12.2022r.
● Pocztą elektroniczną na adres: satokarczmit@o2.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędzia Główny zostanie powołany w dniu zawodów.
2. Sędzia techniczny zostanie powołany w dniu zawodów.
3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i
Organizator.

4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu
zawodów

5. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
6. Zawody rozgrywane będą na 2 miejscach bez mat
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
8. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria
wagowa może być odwołana lub połączona z inną.

9. Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu wadium 150
pompek
W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada.

10. Opłata startowa jest opłatą obowiązkową.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas

zawodów.
12. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują: dyplomy i medale.

Życzymy miłej zabawy
Mikołaj
OSU


