
41. MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO KARATE KYOKUSHIN
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW KARATE KYOKUSHIN

Dąbrowa Górnicza, 14 marca 2021 r.

INFORMATOR DLA KLUBÓW I UCZESTNIKÓW

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW - MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO

1. Rejestracja zawodników  (wraz z nr licencji PZK oraz osiągnięciami z MP i MMŚ za 2021r.) oraz wszelkie zmiany danych odbywać się 
będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: www.kyokushin.net.pl. Rejestracja rozpocznie się 1 marca 2021. Zgłoszenia i zmiany 
przekazane w inny sposób nie będą przyjmowane.

2. Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do faktury oraz dane sędziego zgłoszonego do sędziowania i osobno 
zgłoszonego trenera/sekundanta.

3. Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto będzie traktowane jako niezależny klub.

4. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 5 marca 2021 r. Po tym terminie nie będzie można zarejestrować w systemie nowych zawodników. 
Do 9 marca 2021 r. będzie możliwość wprowadzania korekt danych w systemie zgłoszeniowym ale tylko w zakresie zarejestrowanych 
wcześniej (w terminie) zawodników. Od 10 marca 2021 r. będzie można już tylko usuwać zawodników z listy.

5. W razie problemów z wypełnieniem i przesłaniem  zgłoszenia prosimy dzwonić na telefon kontaktowy : 506 003 008 – Marek Szyngiel.

Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 13 marca 2021 r. w godzinach 14:00 – 19:00 w jednej z sal konferencyjnych hotelu Holiday Inn 
ul. Aleja Róż 1a, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Hali widowiskowo-sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.

Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność unikania skupisk ludzkich zmieniamy formę weryfikacji:

1. Przed podejściem do stolika weryfikacyjnego zawodnicy startujący w kumite powinni zostać zważeni na wyznaczonym stanowisku.

2. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi tylko i wyłącznie kierownik ekipy z kompletem dokumentów. Zabrania się podchodzenia        
zawodnikom do stolika weryfikacyjnego!

Losowanie odbędzie się w dniu 13 marca 2021 r. po zakończeniu weryfikacji.
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REKOMENDOWANE NOCLEGI

Hotel Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Aleja Róż 1a 

Specjalna oferta dla uczestników turnieju na hasło „mistrzostwa karate”

       pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 229 zł

       pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 279 zł

HARMONOGRAM MISTRZOSTW

9:00 – 9:30 Narada sędziów

10:00 – 12:00 Rozpoczęcie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (Kata i Kumite)

12:00 – 12:30  Dekoracja zwycięzców MMM

13:00 – 19:30 Rozpoczęcie Mistrzostw Makroregionu Śląskiego (Kata i Kumite)

19:30 – 20:30 Dekoracja zwycięzców powyżej 18 lat

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID

1. Mistrzostwa odbędą się bez udziału publiczności

2. Przed wejściem na obiekt oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury

3. Na terenie obiektu oraz w trakcie weryfikacji  uczestnicy muszą mieć obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczka, komin, przyłbica)

4. Na terenie obiektu oraz w trakcie  weryfikacji należy zachować dystans społeczny

5. Klub macierzysty zawodnika musi zapewnić startującemu ochraniacz typu hogo, oraz kask

6. Po zakończeniu rywalizacji w kat. Młodzieżowych, junior mł, junior zawodnicy muszą opuścić obiekt

7. Na terenie obiektu przebywać mogą zgłoszeni zawodnicy, sędziowie, trenerzy, sekundanci, obsługa techniczna, obsługa medyczna

8. Sędziowie w trakcie przebywania na macie zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych

9. W przypadku nasilenia sytuacji epidemiologicznej zawody mogą być odwołane
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ORGANIZATOR

ORGANIZATOR:

Dąbrowski Klub Karate w Dąbrowie Górniczej

Kontakt : Artur Sroka 504 296 601

WSPÓŁORGANIZATORZY :

Śląski Okręgowy Związek Karate

Urząd Miasta Dabrowa Górnicza

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

PARTNERZY:

Hotel Holiday Inn 

Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin

PATRONAT HONOROWY:

Pan Marcin Bazylak - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza


