Dragon Cup 2018

Dragon Cup 2018
1. Organizator:


Dragon Fight Club
26-600 Radom, ul. Szewska 5/1
Łukasz Guzik - tel. 790 813 281
strona Internetowa: dragongrupa.pl, e-mail: dragongrupa@wp.pl

2. Data i miejsce Turnieju:


Radom, 24 luty (sobota) 2018r.
Zespół Szkól Budowlanych w Radomiu, ul. Kościuszki 7

3. Kategoria KUMITE „semi kontakt” dziewczęta i chłopcy.
Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach oraz ochraniaczach Hogo, które zapewnia Organizator.
Dodatkowo wszyscy zawodnicy powinni posiadad własne białe i dopasowane miękkie
bawełniane ochraniacze na dłoo, goleo i stopę oraz chłopcy suspensorium, a dziewczęta
ochraniacz na piersi. Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki Mawashi-geri i Uhimawashi-geri. Techniki nożne na strefę gedan dopuszczone są w każdej kategorii wiekowej.
Wszyscy zawodnicy musza kontrolowad siłę kopnięd na strefę jodan !!!






Kumite semi kontakt – „dzieci” – rocznik: 2010 – 2009r.
Cłopcy: - 35 kg, + 35 kg, Dziewczęta: -30 kg, +30 kg.
Kumite semi kontakt - „dzieci” - rocznik: 2008 - 2007 r.
Chłopcy: -35 kg, -40 kg, +40 kg, Dziewczęta: -30 kg, -35 kg, +35 kg.
Kumite semi kontakt - „młodzicy” - rocznik: 2006 - 2005 r.
Chłopcy: -45 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg Dziewczęta: -45 kg, -55 kg, +55 kg.
Kumite semi kontakt - „kadeci” - rocznik: 2004 - 2003 r.
Chłopcy: -50 kg, -60 kg, -70 kg, +70 kg Dziewczęta: -50 kg, -60 kg, +60 kg.
Kumite semi kontakt - „juniorzy” - rocznik: 2002 - 2001 r.
Chłopcy: -55 kg, -65 kg, -75 kg, +75 kg, Dziewczęta: -55 kg, -65 kg, +65 kg.

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w
komplecie ochraniaczy. Czas walki eliminacyjnych 1,5 min, półfinałowej i finałowej 2 min oraz
ewentualna dogrywka 1 min. Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 3 kg.

4. Kategorie kumite senior kobiet i mężczyzn (ukooczone 18 lat co do dnia).
Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach, które zapewnia Organizator. Panowie powinni
posiadad suspensorium oraz białe i dopasowane miękkie bawełniane ochraniacze na dłonie,
goleo i stopę, a panie ochraniacze na piersi oraz białe i dopasowane miękkie bawełniane
ochraniacze na dłonie, goleo i stopę.


Kumite full kontakt (osoby, które co do dnia ukooczyły 18 lat).
Mężczyźni: -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Kobiety: -55 kg, -65 kg, +65 kg.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w
komplecie ochraniaczy. Czas walki eliminacyjnych 2 min, półfinały i finały 3 min oraz
ewentualna dogrywka 2 min. Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 5kg.

5. Kategorie KUMITE Oldboy +35 lat.




Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach, które zapewnia Organizator. Panowie powinni
posiadad suspensorium oraz własne białe i dopasowane miękkie bawełniane ochraniacze na
dłonie, goleo i stopę, a panie ochraniacze na piersi oraz białe i dopasowane miękkie
bawełniane ochraniacze na dłonie, goleo i stopę. . Kumite full kontakt (ukooczone co do
dnia 35 lat):
Mężczyźni: - 80 kg, + 80 kg
Kobiety: -60 kg, +60 kg
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w
komplecie ochraniaczy. Czas walki eliminacyjnych 2 min, półfinały i finały 3 min oraz
ewentualna dogrywka 2 min. Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 5 kg.

6. Kategoria „Walki Sumitów”
Walki odbywają się na macie. Zawodnicy obowiązkowo walczą w karategach (jeżeli nie
posiadam własnej karategi jest możliwośd pożyczenia od organizatora imprezy po ówczesnym
uzgodnieniu). Kategorie podzielone są tylko i wyłącznie wg. wagi ciała zawodnika. Każdy
zawodnik walczy w kasku zapewnionym przez organizatora (czerwony/biały). Zawodnik
wyczytany jako pierwszy zakłada czerwony kask. Czas walki eliminacyjnych 1:30 min +
ewentualnie jedna dogrywka 1 min, walki finałowe i o 3 –cie miejsca 2 rundy po 1:30 +
ewentualnie jedna dogrywka 1 min (po nierozstrzygniętej dogrywce o zwycięstwie decyduje
waga +3kg, stopieo karate, wskazanie sędziego). Zawodnik otrzymuje 0,5 punktu za
wypchnięcie z maty lub obalenie zawodnika. Obalenie zaliczone jest wtedy gdy zawodnik
obalający ma tylko dwa punkty podparcia ciała, a zawodnik obalony podparty jest na trzech
punktach ciała). Zwycięstwo przez IPPON – po zdobyciu 1,5 punktu (3x wypchnięcie z maty
lub 3x obalenie zawodnika, 2x wypchnięcie i 1x obalenie zawodnika, 1x wypchnięcie i 2x
obalenie zawodnika). Zawodnik otrzyma SHIKKAKU (dysfalifikacja) – użycie techniki nie
dozwolonej, specjalnie wywraca się na matę unikając walki, nie sportowe zachowanie.

Techniki dozwolone:
•
•
•


Wypychanie zawodnika otwartymi rękoma
Atak na tułów otwartymi rękoma
Atak na nogi otwartymi rękoma
Rzuty

Techniki nie dozwolone
•
•
•
•
•

Atak na głowę oraz na szyję
Atak zaciśniętymi rękoma
Wyprowadzanie technik ręcznych
Wyprowadzenie technik nożnych
Atak głową

Kategorie wg. wagi (chłopcy/dziewczęta walczą w jednych kategoriach):
Roczniki 2001 – 2013 – chłopcy/dziewczęta:








-20kg
-30kg
-40kg
-50kg
-55kg
-60 kg
+60 kg

7. Kategoria „Walk w formule K1 – pierwszy krok”
K1 jest formą walki ciągłej (stójkowej), podczas której ciosy bokserskie, techniki nożne
wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca trafieo, dozwolone są kopnięcia w
wewnętrzne i zewnętrzne uda, dozwolone jest trzymanie oburącz za szyję przeciwnika
zadając jednocześnie jedno uderzenie kolanem, klinczowanie nie może trwad dłużej jak do 5
sekund. Walki odbywają się na macie.
Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki:


kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry oraz kratą na twarzy (zapewnia
organizator, obowiązkowo), ochraniacz na zęby (własny zakres, obowiązkowo),
ochraniacz klatki piersiowej Hogo (zapewnia organizator, obowiązkowo), rękawice do
pełnego kontaktu 14 Oz (zapewnia organizator, obowiązkowo), ochraniacz na krocze
(własny zakres, obowiązkowo), ochraniacz piszczeli golenio –stopy (zapewnia
organizator – obowiązkowo), bandaże na ręce (owijki – własny zakres,

obowiązkowo). Zawodnicy walczą w koszulkach przylegających do ciała typu
rashguard z krótkim rękawem oraz w spodenkach sportowych bez części metalowych
lub plastikowych.
Kategorie zawodników:
a) Wiekowe:









Junior młodszy - zawodnik w wieku 15 - 16 lat
Junior starszy - zawodnik w wieku 17 - 18 lat
Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( Kobiety 19 – 36 lat )
Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyd w rywalizacji starszych grup
wiekowych.
Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.
Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.
Weteran który chciałby startowad w grupie seniorów musi posiadad dodatkową
zgodę lekarza na walki pełno-kontaktowe.
b) Wagowe:

Junior starszy, senior, młodzieżowiec
mężczyźni






- 61 kg
- 71 kg
- 81 kg
- 91 kg
+ 91 kg

kobiety





- 51 kg
- 61 kg
- 71 kg
+ 71 kg

Junior młodszy
mężczyźni






- 51 kg
- 61 kg
- 71 kg
- 81 kg
+84 kg

kobiety
41 kg
51 kg
61 kg
+ 61 kg

8. Komendy wydawane w czasie walki:







Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
Walczyd - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub kooca walki.
Czas stop - kiedy sędzia ringowy zatrzyma czas ( musi podad powód zatrzymania czasu ) np.:
upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za uchybienia regulaminowe, udzielenie
kary
Puśd - kiedy zawodnicy wzajemnie się trzymają, po komendzie „puśd” zawodnicy obowiązani
są cofnąd się min.1 krok

9. Dozwolone miejsca trafieo:




Głowa : twarz, boki
Tułów : przód i boki
Nogi : zewnętrzne i wewnętrzne części uda, podcięcia na ochraniacz stopy

10. Niedozwolone miejsca trafieo:





Góra i tył głowy
Tył tułowia
Szyja, kooczyny, stawy
Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem kopnięd w uda oraz podcięcia na ochraniacz stopy )

11. Dozwolone techniki:







Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku,
kopnięcia golenią- osłoniętą ochraniaczem, kolanem każdą częśd ciała oprócz pleców,
stawów, klinczowanie oburącz za szyję przeciwnika w celu zadania pojedynczego ciosu
kolanem, klincz nie może trwad dłużej niż do 5 sekund.
Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści z obrotu ( back fist ).
Podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą
jest niedozwolone).
Ciosy mogą byd zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem
osłoniętym ochraniaczem.

12. Niedozwolone techniki i akcje:











Ataki techniką inną niż w Art. 11.
Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie, rzuty.
Upadanie bez wyraźnej przyczyny
Duże ilości oleju na twarzy i ciele
Atakowanie w miejsca niedozwolone oraz techniki ślepe
Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie w tym wypadku zawodnik otrzymuje
upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar
W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może byd zdyskwalifikowany
po pierwszym przewinieniu
Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego
sekundantów w trakcie i po zakooczeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją
włącznie
Techniki niedozwolone :
a) ciosy ręczne : łokciem, przedramieniem, nasadą, na odlew
b) w tylną częśd tułowia i głowy oraz góry głowy ( z góry )

c) kopnięcia poniżej pasa za wyjątkiem kopnięd w uda i podcięd na ochraniacz stopy.
Uwaga: nie wolno uderzad w tył głowy i upadającego .



Akcje niedozwolone :
a)
b)
c)
d)

atakowanie trzymając się lin, zaplątanego w liny, upadającego, leżącego
atakowanie po komendzie „ STOP „ lub „ PUŚD „( zawodnik musi wykonad krok w tył ),
po gongu
obracanie się w akcji, odwracanie głowy, popychanie, obejmowanie, wskakiwanie,
łapanie
e) atakowanie pochyloną głową
f) unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów
g) złamanie powyższych reguł jest karane od ostrzeżenia przez minus punkt do
dyskwalifikacji włącznie

13. Ogólne warunki uczestnictwa.
W Turnieju mogą brad udział reprezentacje składające się z dowolnej ilości zawodników w
poszczególnych kategoriach wagowych z jednego Klubu z wszystkich Organizacji Karate.
UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników organizator
zastrzega sobie prawo połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeo może
wyniknąd koniecznośd innego podziału kategorii. W związku z powyższym w zgłoszeniach
proszę podad stopieo oraz dokładną wagę zawodnika we wszystkich kategoriach wiekowych
!!!
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową za każdą konkurencję w wysokości 25,00 zł +
jednorazową opłatę za obiad w wysokości 20,00 zł.
Opłata płatna gotówką w dniu zawodów. Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach
zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy. Przewidywane są także nagrody rzeczowe oraz
pieniężne. Będą walki o III miejsca. Zgłoszenia zawodników należy przesład NAJPÓŹNIEJ do 20
lutego 2018 r. (wtorek) do godz. 24.00. Losowanie odbędzie się w piątek 23 lutego 2018 r. na
podstawie zgłoszeo. Przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeo i wagi zawodników.
ZAWODNICY NIE ZGŁOSZENI W TERMINIE NIE WEZMĄ UDZIAŁU W TURNIEJU. ZAWODNICY,
KTÓRZY NIE PRZEJDĄ WERYFIKACJI WAGI ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY STARTOWEJ!!!

14. Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:








aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego
czyste białe karate-gi
strój sportowy (formuła K1)
białe bawełniane ochraniacze dłoo, goleo + stopa, kask (wszystkie kategorie), suspensoria
chłopcy i mężczyźni (wszystkie kategorie) oraz ochraniacze na piersi dla dziewcząt oraz kobiet
(wszystkie kategorie)
bandaże na ręce (formuła K1)
ochraniacz na zęby (formuła K1)






niepełnoletni - pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju
wg. załączonego wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z Turnieju
aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek
zawodnika (dokładna datę urodzenia)
seniorzy ukooczone 18 lat (co do dnia),
polisę ubezpieczeniową NNW.
Sędzią Głównym Turnieju będzie sensei Mirosław Guzik 4 Dan. Kierownik ekipy zobowiązany
jest do sędziowania i powinien posiadad w tym celu kompletny strój sędziowski wg
przynależności do Organizacji. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
Zawody rozgrywane będą na 2 matach lub 3 matach (w zależności od liczby startujących
zawodników). W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia
Główny. Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych
drużyny:
I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1 pkt.

15. Program imprezy:










24 luty 2018r - Hala Sportowa Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu, ul. Kościuszki 7
przyjazd ekip (weryfikacja zgłoszeo, lekarz, waga) – godz. 8 00 – 10 00
narada sędziów – godz. 10 00 – 10 40
walki eliminacyjne kumite/sumitów – godz. 11 00 – 14 00
wydawanie obiadu – godz. 13 00 – 15 00
oficjalne otwarcie Turnieju – godz. 14 30 – 15 00
półfinały i walki o III miejsca – godz. 15 00 – 16 00
gala finałowa – godz. 16 00
dekoracja zawodników oraz zakooczenie turnieju – godz. 17 00 - 18 00

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU NIEZAPOMNIANYCH
WRAŻEO Z POBYTU W RADOMIU
OSU !!!

