הזמנה:
ראשי מועדונים מאמנים יקרים שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לאליפות מכבי ישראל בקראטה השניה לילדים נוער
בוגרים
בשיתוף מחלקת הספורט,עירית אשדוד ואגף תרבות עולים החברה העירונית
אשדוד.
"מקיף ח' " רחוב ברק בן אבינועם רובע יג' אשדוד.
תחילת התחרויות ,שעה  9:00משוער 18:30
להלן לו"ז משוער לתחרות:
זירה 4
זירה 3
זירה 2
זירה 1
תדריך מאמנים /תדריך שופטים /תשלום לתחרות /חימום ספורטאים
9:00
מר בוריס גיטרמן,ממלא מקום ראש העיר ממונה על המתנ"סים
9:15
מר משה בוטרשוילי,משנה לראש העיר ממונה על רשות הספורט
מר נאור גלילי ,מנכ"ל מכבי ישראל
קאטות כל הגילאים
9:30
קומיטה 16-18 – +18
11:30
קומיטה כל המקצים
12:15
הפסקה /חלוקת גביעים ומדליות
13:30
קומיטה כל הגילאים לפי תוכנית המקצים
13:45
המשך קומיטה כל הגילאים
16:30
טקס סיום חלוקת גביעים
17:30

לתשומת לבכם:
שימו לב ,האחריות לשקילת הספורטאים היא על המאמן )אנו נקיים שקילות
בתחילת התחרות לפי הקטגוריות(.

כללים בנוגע לצוות מסייע – שופטים/מזכירות וכד':
הנחיות כלליות:
מאמנים ישבו על כסא מאמנים עם לבוש מתאים )אימונית(טרנינג ויתנהגו ברוח
הבודו ובהתאם להנחיות החדשות.
חל איסור על מאמנים ועוזרים להסתובב בין הזירות.
ספורטאים יעלו לפודיום אך ורק עם אימונית או חליפת קראטה.
ערעור  -בהתאם לתקנון וחוקה הבינלאומית.
הרישום ניתן עד ליום רביעי ) . 16/11/17כל שינוי ,ביטול לאחר מועד זה כרוך
בעלות של  50%מדמי ההשתתפות(.
לוחות זמנים של התחרות יתפרסמו ביום שישי 17/11/2017

התחרות על פי חוקת WKF
מקצה שבו יהיו פחות מ  4משתתפים יאוחד עם המקצה הבא אחריו.
קומיטההחל מגיל  8דקה אחת בלבד מגיל  12משך הקרב  1:30נטו.
בקומיטה  -ציוד חובה :מגן שיניים ,כפפות ,רגליים וחגורות בצבעים כחול ואדום ומגן גוף חובה.
רשאים להשתתף אך ורק חברים הרשומים בהתאחדות הקראטה בישראל
ההרשמה לתחרות דרך אתר .sportdata
תנאי השתתפות :הצגת תעודת זהות ביום התחרות )חובה עפ"י דרישה(.
עמידה במשקל וגיל )החורג במשקל ו/או גיל יפסל אוטומטית(.
רישום במועד דרך האתר /https://www.sportdata.org/karate/set-online
אנו נשמח לסייע לכל מי שאינו מכיר את התוכנה וביחד נבצע את הרישום לתחרות.
בטוח תאונות אישיות ובדיקות רפואיות בהתאם לדרישות חוק הספורט.
העברת טופס הצהרת בריאות וביטוח חתום לפני תחילת התחרות.
קטגוריה תתקיים אך ורק עם מינימום ארבעה מתחרים משלושה מועדונים שונים.
טופס הצהרת בריאות וקיום ביטוח
אני מצהיר בזאת ,כי הספורטאים הנ"ל המשתתפים באליפות ישראל לנוער ובוגרים ,מבוטחים
בהתאם לדרישות חוק הספורט .כמו"כ ,מצהירים בזאת כי הספורטאים עברו את הבדיקות
הרפואיות בהתאם לדרישות חוק הספורט.
אנו מסירים בזה מההתאחדות ,מנהליה ,פעיליה ,נציגיה ,או מכל אדם או גוף אחר הפועל
בשמה ,כל אחריות במקרה של פגיעה או נזק מכל סוג שהוא שעלולים להיגרם במהלך התחרות.
ידוע לי כי מועד רישום האחרון הוא ביום רביעי ) 13.7.2016הרישום ייעשה ישירות

באתר 'ww.sportdata.org/karate/set-onlinen
בכל שאלה נשמח לעמוד לעזרה.

שם המועדון
והעיר__________________:המאמן________________________________:
טלפון___________________ :מייל_________________________________
חתימה וחותמת )חובה( ________________:
מספר משתתפים_:קאטה _____ -קומיטה______.

בהצלחה

משה בוחניק
שינדוקאן ישראל

