REGULAMIN TURNIEJU NAMI KENDO TAIKAI 2017

W ramach Nami Kendo Taikai 2017 zostaną rozegrane turnieje (według roczników):
I Turniej dzieci do lat 9 (prezentacja kirikaeshi i uchikomi).
II Turniej młodzików 10-12 lat (prezentacja kirikaeshi i uchikomi).
III Turniej Juniorów 13-15 lat (shiai).
IV Turniej Młodzeży 16-23 lat (shiai).
V Turniej kobiet 24+. (shiai)
VI Turniej mężczyzn 24+ (shiai).
VII Turniej drużynowy trójek.
VII Turniej o nagrodę specjalną "Podróż do Japonii".
1. Warunki uczestnictwa w turniejach:
a) posiadanie i przedstawienie aktualnych badań lekarskich, ubezpieczenia NNW (obejmującego
sztuki walki) lub w przypadku ich braku - pisemna akceptacja oświadczenia dostępnego na końcu
niniejszego regulaminu,
b) uiszczenie opłaty startowej,
c.) podpisanie niniejszego regulaminu.
2. W turnieju Drużynowym Trójek mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i których
łączna suma lat (rocznikowo) wynosi minimum 80. Zawodnicy startują w kolejności od najmłodszej
osoby do najstarszej. Dopuszcza się posiadanie rezerwowego zawodnika.
3. Kolejność miejsc w grupach eliminacyjnych ustala się zgodnie z regulaminem EKF na
podstawie:
a) liczby zwycięskich meczów,
b) liczby meczów zremisowanych,
c) liczby indywidualnych zwycięstw,
d) liczby indywidualnych remisów,
e) liczby zadanych trafień.
4. Czas trwania walk, podział na grupy oraz inne szczegóły zależne od liczby zgłoszeń zostaną
podane po zakończeniu rejestracji.
5. Turniej „Podróż do Japonii” przeznaczony jest dla zawodników w wieku 18-26 lat. W turnieju
bierze udział czterech najlepiej sklasyfikowanych, pełnoletnich zawodników kategorii 16-23 lat oraz
czterech najlepszych zawodników w wieku 24-26 lat, biorący udział w turnieju w kategorii 24+
(dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn).
Kolejnośc klasyfikacji do turnieju "Podróż od Japonii" przedstawia się następująco:
a) miejsce zajęte przez zawodnika na podium,
b) liczba zwycięskich meczów,
c) liczba meczów zremisowanych,
d) liczba zadanych trafień.
Zwycięzca turnieju "Podróż Do Japonii" ma zagwarantowane przez Fundację NAMI:
a) bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na przelot z lotniska Chopina w Warszawie do lotniska Tokio
Haneda lub Tokio Narita i z powrotem.
b) Zakwaterowanie podczas pobytu w Tokio.
c) Środki finansowe, które będą przeznaczone na wyżywienie oraz transport w Tokio.

Laureat nagrody specjalnej spędzi 7 dni treningowych w Tokyo, w okresie od 15 stycznia 2018r. lub
w terminie późniejszym. Dokładny termin podróży, miejsca treningowego, pozostaje do ustalenia
indywidualnego z głównym sędzią zawodów, p. Sugawara Tadanori.
Czas do którego powienien zostać ustalony termin podróży: 15 października 2017r.
Laureat nagordy specjalnej zobowiązany jest do udokumentowania fotograficznego treningów
które będa miały miejce w Tokio oraz spisania krótkiego raportu dotyczącego pobytu w Tokio.

6. Zawodnicy, którzy w dniu turnieju nie mają aktualnych badań lekarskich lub(i) ubezpieczenia
NNW, obejmującego sztuki walki, oświadczają że:
"Stan zdrowia w dniu turnieju pozwala mi na branie udział w pojedynkach kendo. Startuję
na własną odpowiedzialność i w razie zaistniałych kontuzji nie będę wystosowywał
roszczeń w stosunku do organizatora turnieju."

