MISTRZOSTWA POLSKI IMAF
Konkurencje:

Karate Kata Indywidualne, Ju Jitsu Kata Parami, Formy z bronią tradycyjne, Formy z
bronią freestyle, Iaido, Kata synchroniczne, Karate Kumite, Ju Jitsu Mixed Kumite, Semi
Kontakt Kickboxing, Sport Kenjutsu

Organizator:

Rudzki Klub Kyokushin Karate
IMAF POLSKA

Cel zawodów:

Celem Mistrzostw Polski IMAF jest popularyzacja sztuk i sportów walki,
rywalizacja sportowa o zasięgu ogólnopolskim zawodników zrzeszonych
w Klubach Członkowskich IMAF Polska oraz wyłonienie najlepszych
zawodników tej organizacji. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji mogą
być powołani do Kadry Polski IMAF i w przyszłości reprezentować
Federację w Mistrzostwach Europy IMAFE oraz innych imprezach
międzynarodowych.

Termin i miejsce:

6 czerwca 2015 r. (sobota), godz. 10.00
Obiekt sportowy MOSiR, ul. Kłodnicka 95, Ruda Śląska

Program zawodów: Weryfikacja list startowych i wnoszenie opłat do godz. 09.30
Odprawa Sędziów i Kierowników ekip – godz. 09.30
Uroczyste otwarcie - godz. 10.00
Rozpoczęcie zawodów - godz. 10.30
Dekoracja zwycięzców konkurencji Kata - godz. 13.00
Dekoracja zwycięzców konkurencji walk bezpośrednich - godz. 17.00
Planowane zakończenie zawodów - godz. 18.00
Opłaty startowe:

35 PLN za każdą konkurencję indywidualną
40 PLN za drużynę Ju Jitsu
50 PLN za drużynę kata synchroniczne

Wnoszenie opłat:

Opłaty startowe należy uiścić gotówką przed zawodami, w Biurze
zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów oraz w dniu je
poprzedzającym.
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Nagrody:

Medale i dyplomy za miejsca I-III

Zasady:

Obowiązują przepisy i zasady regulaminów poszczególnych konkurencji
IMAF Polska. Przepisy zawodów w systemie IMAF dostępne na stronie
internetowej www.imaf.pl

System walk:

Pucharowy w walkach bezpośrednich; punktowy w kata (zawodnicy
prezentują formy kolejno jeden po drugim).

Sędziowie:

Posiadający kwalifikacje sędziowskie IMAF Polska

Zgłoszenia:

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015r., na oryginalnej
karcie zgłoszeniowej, na adres mistrzostwa@imaf.pl Karty niepełne lub
nieprawidłowo wypełnione będą odsyłane do nadawcy!

Prawo startu:

Wyłącznie zawodnicy Klubów Członkowskich IMAF Polska!

Konkurencje:
Karate Kata indywidualne:
1. Kata młodzików 10-12 lat
2. Kata kadetów 13-15 lat
3. Kata juniorów 16-18 lat, minimum 6 kyu
4. Kata seniorów 19+, minimum 5 kyu
5. Kata młodziczek 10-12 lat
6. Kata kadetek 13-15 lat
7. Kata juniorek 16-18 lat, minimum 6 kyu
8. Kata seniorek 19+, minimum 5 kyu
Kata indywidualne z bronią formy tradycyjne
9. Kata Kobudo młodzików do 12 lat
10. Kata Kobudo kadetów 13-15 lat
11. Kata Kobudo juniorów 16-18 lat
12. Kata Kobudo seniorów 19+
13. Kata Kobudo kadetek 13-15 lat
14. Kata Kobudo juniorek 16-18 lat
15. Kata Kobudo seniorek 19+
Kata synchroniczne / Karate lub Kobudo / (3 osoby, mogą startować drużyny mieszane):
16. Kata synchroniczne, grupa młodsza do 15 lat
17. Kata synchroniczne, grupa starsza 16+
Kata Ju Jitsu (bez podziału na stopnie zaawansowania; w przypadku mniejszej ilości par tj.
mniej niż trzy w kategorii bez podziału na płeć):
18. Kata ju jitsu kadetów 13-15 lat
19. Kata ju jitsu juniorów 16-18 lat
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20. Kata ju jitsu seniorów 19+
21. Kata ju jitsu kadetek i juniorek 13-18 lat lub pary mieszane
22. Kata ju jitsu seniorek 19+ lub pary mieszane
Karate Sanbon Shobu Kumite:
23. Sanbon Kumite młodzików 10-12 lat
24. Sanbon Kumite kadetów 13-15 lat
25. Sanbon Kumite juniorów 16-18 lat
26. Sanbon Kumite seniorów 19+, minimum 5 kyu
27. Sanbon Kumite młodziczek 10-12 lat
28. Sanbon Kumite kadetek 13-15 lat
29. Sanbon Kumite juniorek 16-18 lat
30. Sanbon Kumite seniorek 19+ minimum 5 kyu
Semi Kontakt kickboxing:
31. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga lekka -52
32. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga średnia -60
33. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga ciężka +60
34. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga lekka -62
35. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga średnia -70
36. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga ciężka -80
37. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga super ciężka +80
38. Semi Kontakt seniorów 19+, waga lekka -70
39. Semi Kontakt seniorów 19+, waga średnia -80
40. Semi Kontakt seniorów 19+, waga ciężka -90
41. Semi Kontakt seniorów 19+ waga super ciężka +90
42-43 Semi Kontakt kadetek 13-15 lat, dwie kategorie wagowe
44-45 Semi Kontakt juniorek 16-18 lat, dwie kategorie wagowe
46-47 Semi Kontakt seniorek 19+, dwie kategorie wagowe
(Różnica wagi nie może przekroczyć w kategoriach kadet, junior 8 kg a w kategorii senior 10 kg)
Ju Jitsu Mixed Kumite: (konkurencje wagowe rozegrane zostaną w przypadku min. 3
zawodników, w innych przypadkach zostanie zaproponowane łączenie wag, przy zachowaniu
maksymalnej rozpiętości wagowej: kadet, junior - do 8 kg, senior - do 10 kg)
48-52. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetów 13-15 lat -47 kg, - 54 kg, -61 kg, - 68 kg, + 68 kg
53-57. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetek 13-15 lat -45 kg, - 52 kg, -59 kg, - 66 kg, + 66 kg
58-62. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorów 16-18 lat - 56kg, - 64 kg, - 72 kg, -80 kg , +80 kg
63-67. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorek 16-18 lat - 50kg, - 57 kg, -64kg, - 71 kg. + 71 kg
68-72. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorów 19+ – 65kg, – 74 kg, - 83 kg, - 92 kg, +92 kg
73-77. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorek 19+ – 55 kg, - 62 kg, - 69 kg , -76 kg, +76 kg
Sport Kenjutsu:
78. Sport Kenjutsu 7-9 lat, - 135 cm dzieci
79. Sport Kenjutsu 10-12 lat, - 140cm młodziczki i młodzicy razem
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80. Sport Kenjutsu 10-12 lat, +140cm młodziczki i młodzicy razem
81. Sport Kenjutsu 13-15 lat, -160cm kadetki i kadeci razem
82. Sport Kenjutsu 13-15 lat, +160cm kadetki i kadeci razem
83. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat, -170cm
84. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat, +170cm
85. Sport Kenjutsu seniorów 19+, -180cm
86. Sport Kenjutsu seniorów 19+, -190cm
87. Sport Kenjutsu seniorów 19+, +190cm
88. Sport Kenjutsu juniorek 16-18 lat
89. Sport Kenjutsu seniorek 19+
Iaido:
90. Junior
91. Senior
92. Klasa mistrzowska
Formy z bronią Freestyle (bez podziału na płeć):
93. Grupa młodsza do 15 lat
94. Grupa starsza 16+

Dodatkowe postanowienia do rozgrywanych konkurencji:
1. Konkurencja Karate Kumite: ustala się efektywny czas walki w konkurencji shobu
sanbon kumite na 90 sekund dla młodzików i kadetów oraz 120 sekund dla juniorów i
seniorów.
2. Konkurencja Kata z bronią (Kobudo) freestyle: ustala się czas wykonania formy własnej
na maksymalnie 150 sekund, tj. 2,5 minuty.
3. Konkurencja Iaido: w konkurencji Iaido zawodnicy wykonują obowiązkowo formy Seitei
Iai ZNKR nr 3 (ukenagashi), 4 (tsuka-ate) i 5 (kesa giri). Opis wykonania form ujęty jest w
regulaminie Zen Nippon Kendo Renmei. Obowiązkowe wykonanie reishiki. Nie
dopuszcza się żadnych odstępstw od pierwowzoru, w tym form zastępczych
(niedopuszczalne jest wykonywanie w tachi form tradycyjnie wykonywanych w seiza).
W przypadku dogrywki o miejsce na podium dwaj zawodnicy wykonują formy na
planszy równocześnie. W konkurencji Iaido zawodnicy zobowiązani są do używania
bokken lub iaito. Nie ma możliwości użycia miecza typu shirasaya.
Ubiór i wyposażenie zawodników:
1) Ubiór zawodników w poszczególnych konkurencjach może być uzależniony od
prezentowanego stylu (strój tradycyjny; nie akceptujemy t-shirtów za wyjątkiem tshirtów klubowych konkurencji Semi Kontakt Kickboxing).
2) Zawodnicy, którzy przystępują do dekoracji, muszą być ubrani w gi lub dres
reprezentacyjny! Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia nie będą
wpuszczani na podium!
3) W konkurencji Shobu Sanbon Kumite obowiązkowe: ochraniacze na zęby, ochraniacze na
pięści typu karate (kolor czerwony / niebieski).
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4) W konkurencji Semi Kontakt obowiązkowe: rękawice (10 OZ), ochraniacz na zęby,
suspensoria, ochraniacze na stopy i golenie, ochraniacze na piersi (kobiety), kaski w
najniższej kategorii wiekowej. Ubiór: kompletne Gi lub KOSZULKA KLUBOWA i DŁUGIE
SPODNIE.
5) W konkurencji Ju Jitsu Mixed Kumite obowiązkowe rękawice karate, ochraniacze na
stopy i golenie, ochraniacz na zęby, kask w kategorii kadetów i juniorów.
6) W konkurencji Sport Kenjutsu kask obowiązkowy do kategorii Kadet włącznie. W
kategorii -140cm obowiązuje miecz krótki.
7) W konkurencjach: Iaido, Kobudo, Sport Kenjutsu zawodnicy mogą nosić hakama.
Dodatkowe postanowienia organizacyjne:
1) Kierownicy ekip/ instruktorzy odpowiedzialni są za sprawy formalne zawodników: za
aktualne badania lekarskie, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
zawodach (w dowolnej formie), ubezpieczenie od NNW. Podczas zawodów nie
przewiduje się sprawdzania w/w dokumentacji. W przypadku zaistniałych wątpliwości
podczas zawodów w/w dokumenty, wzrost i waga oraz dokument tożsamości
zawodnika mogą być sprawdzone wyrywkowo.
2) Organizator nie zapewnia sprzętu do żadnej z konkurencji!
3) O przypisaniu do konkurencji decyduje pełna data urodzenia.
4) Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych lub wzrostowych
we wszystkich konkurencjach, w których wystąpi mniej niż trzech zgłoszonych
zawodników. Łączone mogą być kategorie najbardziej zbliżone do siebie. Junior może
wystartować w kategorii senior za pisemną zgodą trenera. W kategorii Ju Jitsu Mixed
Kumite i Semi Kontakt Kickboxing różnica wagi nie może być większa niż 10 kg w
kategorii senior i 8 kg w kategorii kadet / junior, w innych przypadkach dana kategoria
wagowa nie zostanie rozegrana!

WAŻNE: Trenerzy i zawodnicy zobowiązani są do znajomości
przepisów IMAF Polska!!
Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Polski:
o Zawodnicy na czas Mistrzostw powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w trakcie Mistrzostw odpowiedzialny jest trener lub opiekun drużyny.
o Zawodnicy, dokonując rejestracji i startując w zawodach, oświadczają, że startują
w zawodach na własną odpowiedzialność świadomi ryzyka odniesienia kontuzji.
o Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu zawodów.
o Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza
sportowego, zezwalające na udział w zawodach w ramach rywalizacji sportowej
(wszystkie konkurencje kontaktowe).
o Waga zawodnika w dniu zawodów musi być tożsama z zadeklarowaną w formularzu
zgłoszeniowym.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe
w czasie dojazdu na zawody i powrotu z zawodów.
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o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników zagubione w trakcie
trwania zawodów.
o Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za
argument w ewentualnych kwestiach spornych.
o Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
o Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane do Sędziego
Głównego oraz Koordynatora zawodów w trakcie ich trwania.
o Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy bezpośrednio startujących
w konkurencji.
Baza noclegowa:
1) Twój Hostel "Relax" Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 35a. tel. 32 248
17 39, fax 32 771 62 05 e-mail: rudaslaska@twojhostel.pl (w tym hostelu są
zarezerwowane miejsca noclegowe wraz ze śniadaniem dla 13 sędziów)
2) http://www.gosciniec11.pl/ Gościniec, 41-707 Ruda Śląska, ul. Kalinowa 11 tel. 32 2437122, fax 32 2437-121
3) Inter- stop, ul. Chłopska 1, 41-706 Ruda Śląska, tel./fax 32 344 78 90 tel. kom. 781 288
523, e-mail: hotel@inter-stop.pl
4) Hotel24, 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 36 tel. 32 441 73 73, fax. 32 771 61 41.
5) Hotel Rudzki, 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 58, tel. 32 771 60 59, fax. 32 771 60 59 tel.
kom. 502 321 038 e-mail: hostpol@interia.pl
Posiłki:
Obiady i inne posiłki na dzień zawodów można zamówić w restauracji "AS" mieszczącej się w
budynku hali sportowej, w której będą rozgrywane Mistrzostwa. Nr kontaktowy: Pani Gabriela
Glistak, tel. 601 913 509. Posiłki należy zamówić co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. http://rudaslaska.com.pl/p,s,200198,o,katalog_wpisy,id_wpisu,288245.html
Kontakt z Gospodarzem zawodów:
Sensei Zdzisław Mikoda, tel. 697 697 277, e-mail: mikodaz@interia.pl
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