(*2013)
Karate WKF
III. Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych
K/M - 14-15 lat
1. Program zawodów
K - kumite - 47 kg, 54 kg, +54 kg, kata indywidualne
M - kumite – 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg, kata indywidualne
2.Punktacja
Lok. 1 2 3-4 5-6 7-8
PKT 9 7 4
2
1
30
IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
K/M – 12-13 lat
1. Program zawodów
Kkumite - 40 kg, 50 kg, +50 kg
kata indywidualne do 7 kyu
kata indywidualne 6 i wyżej kyu
Mkumite – 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, +50 kg
kata indywidualne do 7 kyu
kata indywidualne 6 i wyżej kyu
2.Punktacja
Lok. 1 2 3-4
PKT 3 2 1
7
Strefy
A – POM, WM, ZPM
B – LBU, WLP, KPM
C – LUB, ŁDZ, MAZ, PDL

D – DŚL, MŁP, OPO, PKR, ŚL, ŚWI

E. Roczniki
junior młodszy
młodzik

2012
POM
WLP
ŁDZ
DŚL

2013
ZPM
WLP
MAZ
OPO

2014

2015

14-15 lat - w 2013 roku zawodnicy po 14 urodzinach w przeddzień
zawodów (losowanie) i przed 16 urodzinami w dniu zawodów
12-13 lat - w 2013 roku zawodnicy po 12 urodzinach w przeddzień
zawodów (losowanie) i przed 14 urodzinami w dniu zawodów

Karate kyokushin
III. Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych
K/M - do 16-17 lat
1. Program zawodów
K – kumite waga do 55 kg, +55 kg, kata
M – kumite waga do 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, +75 kg, kata
K/M – walki reżyserowane
2.Punktacja
Lok.
1 2 3-4 5-6 7-8
PKT
9 7 4
2
1
30
IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
K/M – 14-15 lat
1. Program zawodów
Kkumite semi kontakt - 50 kg, +50 kg
kumite lekki kontakt bez podziału na kategorie wagowe

1

kata indywidualne
kumite semi kontakt - 55 kg, 60 kg, +65 kg
kumite lekki kontakt bez podziału na kategorie wagowe
kata indywidualne
K/M – walki reżyserowane
2.Punktacja
Lok. 1 2 3-4
PKT 3 2 1
7
M-

Strefy
A – LUB, PDL, MAZ, WM
B – PKR, MŁP, ŚWI
C – DŚL, OPO, ŚL, ŁDZ

D – ZPM, POM, KPM, LBU, WLP

E. Roczniki
junior młodszy
młodzik

2012
PDL
MŁP
DŚL
POM

2013
MAZ
MŁP
ŚL
LBU

2014
LUB
PKR
DŚL
ZPM

2015
PDL
PKR
ŚL
KPM

16-17 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1996 - 31.12.1997)
14-15 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1998 - 31.12.1999)

Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawierać: rok urodzenia zawodnika, numer licencji
zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr
licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
w ciągu 14 dni po zawodach,
- wnioski o podział punktów powinny wpłynąć od pzs do Komisji Sportu PFSM najpóźniej w
terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data stempla pocztowego),
- uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych
punktów powinny wpływać na bieżąco do PFSM a najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada
danego roku,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie
podane są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach
systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa
tygodnie wyniki współzawodnictwa,
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