Program:

Sâmbătă 16 nov:

Ora 09:00 – Stagiu cu sensei Igor Gajic 6 dan
Ora 10:30 - Preliminarii
Ora 13:00 - Festivitate de deschidere
Ora 14:30 - Preliminarii, finale copii, cadeţi, juniori
Ora 20:00 - Finalul primei zile competitionale

Duminică 17 nov: Ora 09:00 – Stagiu cu sensei Igor Gajic 6 dan
Ora 10:30 - Preliminarii, finale tineret, seniori, veterani
Ora 18:00 - Finalul competitiei

Locatie:

Sepsi Arena – Sfantu Gheorghe, Romania

Categorii
A. Copii 6 - 7 ani (nascuti in 2012 si mai mici)
Incepatori – centura alba (9-6 kyu)
Ind. Kata
Ind. Kihon kumite
Ind. kihon ippon kumite

Avansati – centura galbena (5kyu) si mai mare
Ind. Kata
Kata echipe
Ind. Kihon kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. kihon ippon kumite

B. Copii 8 – 9 ani (nascuti in 2011 – 2010)
Incepatori – centura alba (9-6 kyu)
Ind. Kata
Ind. Kihon kumite
Ind. kihon ippon kumite

Avansati – centura galbena (5kyu) si mai mare
Ind. Kata
Kata echipe
Ind. Kihon kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. kihon ippon kumite

C. Copii 10 – 11 ani (nascuti in 2009 – 2008)
Incepatori – centura alba (9kyu) - galbena (5kyu)
Ind. Kata
Ind. Kihon kumite
Ind. Jiyu ippon kumite

Avansati - centura portocalie (4kyu) si mai mare
Ind. Kata
Kata echipe
Ind. Kihon kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. Jiyu ippon kumite

D. Copii 12 – 13 ani (nascuti in 2007 – 2006)
Incepatori – centura alba (9kyu) – portocalie (4 kyu)
Ind. Kata
Ind. Kihon kumite
Ind. Jiyu ippon kumite

Avansati - centura verde (3kyu) si mai mare
Ind. Kata
Kata echipe
Ind. Kihon kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. Jiyu ippon kumite

E. Cadeti 14 - 15 ani (nascuti in 2004 – 2005)
Incepatori – centura alba (9kyu) – portocalie (4 kyu)
Ind. Kata
Kata echipe
Ind. Ko-go kumite

Avansati - centura verde (3kyu) si mai mare
Ind. Kata
Kata echipe
Enbu mixt/masculin
Ind. Ko-go kumite

F. Juniori 16 – 18 ani (nascuti in 2001, 2002, 2003)
Incepatori – centura alba (9kyu) – verde (3kyu)
Avansati centura albastra (2kyu) si mai mare
Ind. Kata
Ind. Kata
Kata echipe
Kata echipe
Ind. Ko-go kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. Ko-go kumite

G. Tineret 19 – 21 ani (nascuti in 1998, 1999, 2000)
Incepatori – centura alba (9kyu) – albastra (2kyu)
Avansati centura maro (1kyu) si mai mare
Ind. kata
Ind. kata
Kata echipe
Kata echipe
Ind. kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. kumite
H. Seniori 21 – 44 ani
Incepatori – centura alba (9kyu) – albastra (2kyu)
Avansati centura maro (1kyu) si mai mare
Ind. kata
Ind. kata
Kata echipe
Kata echipe
Ind. kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. kumite
I. Veterani 45 si mai mari
Incepatori – centura alba (9kyu) – albastra (2kyu)
Avansati centura maro (1kyu) si mai mare
Ind. kata
Ind. kata
Kata echipe
Kata echipe
Ind. kumite
Enbu mixt/masculin
Ind. kumite

Regulament competitional
Arbitrajul se va desfasura in sitemul WFF cu urmatoarele modificari:

1.
2.
3.
-

Individual Kata
Toţi participanţii pot face tokui kata (kata preferat) din stilul shotokan sau fudokan.
În finală se schimbă kata (numai pentru categoriile de avansati)
Sistem de arbitraj cu stegulet
Kata echipe
Toţi participanţii au voie să facă orice kata (tokui kata).
Pentru categoriile copii şi toate grupele de începători nu vor executa bunkai kata (aplicaţia kata).
Cadeţi, juniori, tineret, seniori, veterani vor executa bunkai kata în finală
Nu se accepta echipa mixta (ex: doua fete si un baiat)
Sistem de arbitraj cu note
Individual Kihon kumite
Din yoi dachi se duce piciorul drept înapoi în hidari kamae cu gedan barai!
La sfârşitul execuţiei, din hidari kamae se va lua yoi dachi prin aducerea piciorului drept înainte!
Între tehnică sau combinaţia de tehnici nu e obligatoriu kamae!Sistem de arbitraj cu steguleţ
Copii A (6-7 ani) , B (8-9 ani)

Copii C (10-11 ani), D (12-13 ani)

1. Oi-Zuki /Jodan

inaintare

1. Oi-Zuki /Jodan

inaintare

2. Age-Uke /Gyaku-Zuki

retragere

2. Age-Uke /Gyaku-Zuki

retragere

3. Gyaku-Zuki /Chudan

inaintare

3. Gyaku-Zuki /Chudan

inaintare

4. Uchi-Uke /Gyaku-Zuki

retragere

4. Soto-Uke /Gyaku-Zuki

retragere

5. Mae-Geri /Chudan

inaintare

5. Mae-Geri /Chudan

inaintare

6. Gedan-barai /Gyaku-Zuki

retragere

6. Gedan-barai /Gyaku-Zuki

retragere

7. Mawashi-Geri /Jodan

inaintare

8. Uchi-Uke / Gyaku-Zuki

retragere

4. Individual kihon ippon kumite
ATTACK: Din yoi dachi se duce piciorul drept inapoi in hidari kamae cu gedan barai
Copii A (6-7 ani)
1. ATTACK: AKA - Oi-tsuki (jodan)

DEFENSE: SHIRO - Age-uke counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

2. ATTACK: AKA - Oi-tsuki (chudan)

DEFENSE: SHIRO - Soto-uke counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

3. ATTACK: AKA - Mae-geri (chudan)

DEFENSE: SHIRO - Gedan-barai counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

Copii B (8-9 ani)
1. ATTACK: AKA - Oi-tsuki (jodan)

DEFENSE: SHIRO - Age-uke counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

2. ATTACK: AKA - Mae-geri(chudan)

DEFENSE: SHIRO - Gedan-barai counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

3. ATTACK: AKA - Mawashi-geri(chudan)

DEFENSE: SHIRO - Uchi-uke counter attack:
Gyaku-Tsuki-Chudan

5. Individual Jiyu ippon kumite - Copii C 10 – 11 ani si copii D 12 – 13 ani
*Sunt obligatorii protectiile de dinti
ATTACK: Kizami-Tsuki-Jodan, Oi-Tsuki-Jodan, Gyaku-Tsuki-Chudan, Mae-Geri-Chudan, Mawashi-GeriJodan;
*IN FINAL MATCHES ONLY - plus RENZOKU-KOGEKI-WAZA:
Kizami-Tsuki-Jodan - Mawashi-Geri-Jodan - Uraken-Uchi-Jodan Gyaku-Tsuki-Chudan.
DEFENCE: ONLY Uke-waza, counter attack: Gyaku-Tsuki-Chudan

Important
Menţionăm că evenimentul o să fie transmis live pe www.frkt.ro Pentru a menţine ordinea în sala de
concurs vom avea 3 zone delimitate:
1. Sala de concurs unde vom desfăşura probele. Aici au acces arbitrii, antrenorii şi numai copiii care
participă la proba în desfăşurare.
Concurenţii care urmează să evolueze în cadrul unei probe vor fi grupaţi în spatiul de antrenament
de unde vor fi însoţiţi de un membru din organizare la suprafaţă de concurs
2. Spatiul de antrenament unde toţi sportivii au acces
3. Tribunele unde toţi au acces cu rugămintea de a nu deranja echipă de transmisie live.
Cu cât înscrierea participanţilor se face mai repede cu atât putem afişa un program exact al evenimentului
Exemplu: intervalul 10:00 – 11:00 copii 6-7 ani (grupa A) kata individual
Angajament obligatoriu:
Fiecare club are obligaţia de a prezenta un tabel din care să reiasă că îşi asumă răspunderea în caz de
accidentări survenite în timpul competiţiei. Angajamentul obligatoriu semnat vă fi prezentat clubului
organizator înaintea începerii concursului.
Fiecare sensei este rugat sa participe la competitie in calitate de arbitru.
Cluburile participante sunt rugate sa trimita odata cu lista de inscriere si sigla clubului pentru materialele
personalizate.
Fiecare club are posibilitatea de a desemna un reprezentant media care primeşte o vestă cu care are acces
în toate zonele pentru a face fotografii.
Termenul limită pentru înscrierea în competiţie este până la dată de 05 noiembrie 2019. Înscrierea se va
face pe mailul: energyfitkarate@gmail.com

