MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MISTRZÓW – WARSZAWA 2018
INTERNATIONAL CHAMPIONS TOURNAMENT - WARSAW 2018
SOBOTA 10 MARCA DZIECI i JUNIORZY godz. 11.00 – 16.00
10.30 - odprawa kierowników ekip, narada sędziów,
11.00 - uroczyste otwarcie, przysięga dojo i ślubowanie
11.15 – rozpoczęcie współzawodnictwa
K1 Datotsu kodachi maluchów (ur. 2011 i młodsi) walka krótkim mieczem do
2 trafień
K2 Datotsu kodachi dzieci młodszych (2009-2010) –”–
K3 Datotsu nito dzieci młodszych (2009-2010) walka dwoma mieczami do 2
trafień
K4 Datotsu kodachi dzieci średnich (2007-2008) –”–
K5 Kumite karate dzieci średnich (2007-2008) walka karate, ograniczona
ilość technik, do 2 trafień
K6 Datotsu kodachi dzieci starszych (2005-2006) walka krótkim mieczem do
2 trafień
K7 Kumite karate dzieci starszych (2005-2006) walka karate, ograniczona
ilość technik, do 2 trafień
F1 Kata karate dzieci młodszych (ur. 2009 i młodsi) formy karate:
Taikyoku, Heian 1-5
F2 Kata karate dzieci średnich (2007-2008) formy karate: Taikyoku, Heian 15,
F3 Kata karate dzieci starszych (2005-2006) formy karate: Taikyoku, Heian
1-5
Pokaz battodo i tameshigiri – cięcie namoczonych mat ryżowych
mieczem samurajskim katana
Wręczenie medali w kategoriach dziecięcych
K8 Kumite karate juniorów młodszych (2002-2004) walka karate gohon
shobu, do 5 trafień
K9 Kumite karate juniorów starszych (1999 – 2001) –”–
K10 Datotsu tate ken juniorów (1999-2004) walka z tarczą i krótkim
mieczem do 2 trafień
K11 Kumite karate juniorek (1999-2004) walka karate gohon shobu, do 5
trafień
K12 Datotsu kodachi juniorek (1999-2004) walka krótkim mieczem do 2
trafień
F4 Kata karate juniorów (1999-2004) formy karate
F5 Kata karate juniorek (1999-2004) formy karate
FK1 Kata kobudo juniorów i juniorek formy kobudo: bo, tonfa, kama, sai,
nunchaku miękkie

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MISTRZÓW – WARSZAWA 2018
INTERNATIONAL CHAMPIONS TOURNAMENT - WARSAW 2018
NIEDZIELA 11 MARCA SENIORZY godz. 11.00 – 16.00
10.30 - odprawa kierowników ekip, narada sędziów,
11.00 - uroczyste otwarcie, przysięga dojo i ślubowanie
11.15 – rozpoczęcie współzawodnictwa
K13 Kumite karate seniorów (ur. 1998 i starsi) mudansha walka karate
posiadaczy pasów uczniowskich gohon shobu
K14 Kumite karate seniorów (ur. 1998 i starsi) yudansha walka karate
posiadaczy czarnych pasów gohon shobu
K15 Kumite karate seniorek (ur. 1998 i starsze) gohon shobu
K16 Kumibo seniorzy i seniorki walka na miękkie kije bo
K17 Datotsu tanto seniorzy i seniorki walka miękkimi nożami do 2 trafień,
ograniczone techniki
K18 Datotsu kodachi seniorzy walka krótkim mieczem do 2 trafień
K19 Datotsu kodachi seniorki
K20 Datotsu choken morote seniorzy i seniorki walka długim mieczem
trzymanym oburącz do 2 trafień
K21 Datotsu nito seniorzy i seniorki walka dwoma mieczami do 2 trafień
SF1 Submission fighting seniorzy walka zapaśnicza do poddania, 2 rundy po
3 min.
F6 Kata karate seniorów mudansha formy karate: Heian 1-5,
F7 Kata karate seniorów yudansha (czarne pasy) formy karate
F8 Kata karate seniorek formy karate
FK2 Kata kobudo seniorów i seniorek formy kobudo: bo, tonfa, kama, sai,
nunchaku miękkie
FB1 Kata battodo mudansha wykonuje się po 3 dowolne kata Toyama-ryu
FB2 Kata battodo yudansha (stopnie dan) wykonuje się po 3 dowolne kata
Toyama-ryu
TK1 tameshigiri mieczem katana
Zapisy w lutym 2017 r. (zamknięcie list 8 marca). Startowe 30 zł od
konkurencji. Juniorzy i dzieci mogą wystartować maksymalnie w 3
konkurencjach, seniorzy w 4 konkurencjach. Startowe w konkurencji SF1
wynosi 40 zł, TK1 to 60 zł (100 zł w przypadku niewykupionych mat).
Konkurencja odbywa się przy minimum 4 startujących.
W przypadku startujących powyżej 16 osób może być rozłożona na dwie
grupy (zwiększona ilość medali brązowych).
Lekarz sportowy (dla juniorów (juniorek) i seniorów (seniorek) kumite
karate i submission fighting) przyjmuje podczas Turnieju w sobotę w godz.
12.00 – 14.00. Koszt badania uzupełniającego ok. 50 zł.

