REGULAMIN NAMI KENDO GASSHUKU & TAIKAI 2018
1. Organizatorem Nami Kendo Gasshuku & Taikai 2018 (w skrócie NT2018) jest Fundacja Przyjaźni PolskoJapońskiej NAMI.
2. Główne cele wydarzenia:
- popularyzacja kendo jako japońskiej sztuki walki,
- integracja międzynarodowa środowiska kendo, w aspekcie sportowym i kulturowym
- promocja Wrocławia,
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
3. Termin i miejsce NT2018: 23-26 sierpnia, Wrocław, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul.
Górnickiego 20.
4. NT2018 zostanie rozegrany w następujących kategoriach (o przynależności do danej kategorii
decyduje data urodzenia):
- I indywidualna: dzieci do 9 lat (prezentacja technik: kirikaeshi i uchikomi). Zawodnicy tej kategorii
prezentują kendo na zawodniku lub trenerze z macierzystego klubu, który wystawia danego zawodnika,
ewentualnie na zawodniku lub trenerze z innego klubu.
- II indywidualna: dzieci 10-12 lat (shiai).
- III indywidualna: juniorzy 13-15 lat (shiai).
- 1st Junior Team CUP
- V indywidualna mężczyźni i kobiety (wiek 16+ ) / kyu (czterech najlepszych zawodników startujących w
kategorii kyu automatycznie jest promowana do kategorii dan).
- VI indywidualna mężczyźni (16+) dan.
- VII indywidualna kobiety (16+) dan.
- VIII drużynowa 3-osobowa dorośli (mieszana, wiek 16+). Łączny wiek wszystkich zawodników w jednej
drużynie nie może wynosić mniej niż 80 lat - ustalane według roczników.
5. Zasady dotyczące konstrukcji drużyn w turniejach drużynowych:
- zawodnicy startują w kolejności według posiadanego wieku: od najmłodszego do najstarszego.
- W trakcje turnieju kolejność ustawienia zawodników nie może ulec zmianie.
- Drużyny mogą być dwu lub trzyosobowe, bez możliwości udziału zawodnika rezerwowego.
- W przypadku drużyny dwuosobowej zawodnicy zajmują pozycje: senpo i taisho.
- W przypadku konieczności rozegrania dogrywki (ippon-shobu), mecz jest rozgrywany zawsze przez
zawodnika na pozycji taisho.
- 1st Junior Team Cup jest przeznaczony dla zawodników w wieku 10-15 lat. Drużyny można konstruować
klubowo. Drużyny klubowe muszą składać się z minimum dwóch zawodników. Drużyny niepełne będą
kompletowane na drodze umowy bądź losowania - dokładne wytyczne zostaną podane bezpośrednio przed
turniejem, po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń.
Drużyna może zawierać od jednego do trzech zawodników, których wiek mieści się w przedziale 10-13 lat
oraz tylko jednego zawodnika którego wiek mieści się w przedziale 14-15 lat. W przypadku drużyn
niepełnych, ich skład będzie ustalany na drodze umowy lub losowania według „koszyków wiekowych”.
Dokładne regulacje dotyczące „koszyków wiekowych” zostaną podane przed turniejem.
6. 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.

7. Czas trwania walk, podział na grupy oraz inne szczegóły zależne od liczby zgłoszeń zostaną podane po
zakończeniu rejestracji.
8. Warunki uczestnictwa:
- Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju podpisują oświadczenie: "Stan zdrowia w dniu turnieju pozwala
mi na branie udział w pojedynkach kendo. Startuję na własną odpowiedzialność. Turniej objęty jest
ubezpieczeniem NNW i w razie zaistniałych kontuzji nie będę wystosowywał roszczeń w stosunku do
organizatora turnieju, wykraczających poza odszkodowanie polisy NNW."
- W przypadku zawodników niepełnoletnich: zgoda rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik do
niniejszego regulaminu).
- Wniesienie opłaty startowej.
9. Postanowienia końcowe:
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich.
- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną
na czas trwania turnieju.
- Turniej objęty jest polisą ubezpieczenia NNW.
- Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z jego winy. Każdy
uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania ostrożności i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
BHP i przepisów p. poż.
- Na terenie Hali Sportowej oraz w jej obrębie panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Palenie
wyrobów tytoniowych może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
- Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach oraz przechowywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby zawodów.
-Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Z Administratorem można się
skontaktować pisząc na adres siedziby lub adres e-mail: jg.fundacja.nami@gmail.com albo telefonując pod
numer: +48 663 571 823.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora NT2018 w porozumieniu z sędzią głównym
turnieju.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie imprezy oraz odwołania imprezy w
związku z wystąpieniem zdarzeń losowych.

