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Poniższy dokument stanowi oficjalne zaproszenie do udziału w
Międzynarodowych

Zawodach
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a

także

w

Międzynarodowych Kursach i Egzaminach Sędziowskich, które odbędą się
w Zakopanem w dniach 11-12 listopada 2022 r.
Dokument ma na celu dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji,
mających zapewnić sportowcom, grupom i osobom towarzyszącym udane
wydarzenie i niezapomniany czas spędzony w pięknym Zakopanem.

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY
Edyta Brylska

Szef LKO

+48 503 667 909

Andras Norbert Hegedus

Lokalny Komitet
Organizacyjny

+36 70 675 7090

Joao Rossy Eugenio Souza de Lima

Lokalny Komitet
Organizacyjny

+48 575 275 842

KOMISJA ORGANIZACYJNA WCF
Komisja Organizacyjna WCF

info@capoeira.ws

+372 5902 6599

Nahid Aghazada

Koordynator WCF

+372 5849 1441

Chief Referee
Roda Manager
Sędzia
Sędzia
Sędzia
Sędzia
Sędzia
Sędzia
Sędzia
Central Referee
Central Referee

Estonia
Estonia
Estonia
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Azerbejdżan
Polska
Azerbejdżan
Finlandia

SKŁAD SĘDZIOWSKI
Nahid Aghazada
Claudio Lima Santos
Ramid Niftalijev
Boros Bettina Zita
Andras Hegedus
Andrea Torma
Krisztian Olah
Elgiz Alizada
Joao Rossy de Souza de Lima
Okhchu Shahmuradov
Magno Lopes

Powitalna mowa
Szanowni Delegaci, Prezydenci Federacji i Stowarzyszeń, Trenerzy i Drodzy Capoeiristas!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe
Zawody International Capoeira "TATRA" Competition, które z pewnością przejdą do historii jako
jedno z największych wydarzeń sportowych 2022 roku. Impreza kwalifikuje się na IV miejsce w
rankingu.
Międzynarodowe Zawody International Capoeira "TATRA" Competition odbędą się 12
listopada (sobota) od godziny 09:00. Akredytacja będzie miała miejsce 11 listopada (piątek) w
godzinach 16.00-20.00.
Rejestracja uczestnictwa pozostaje otwarta i zakończy się w dniu 5 listopada 2022 r.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Centro Cultural Arte e Luta Brasileira
(Zakopane) działając we współpracy ze Światową Federacją Capoeira WCF.
Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsce (w kategorii -18 dostępne są dwie III pozycje)
zostaną nagrodzeni odpowiednio złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz dyplomami.
Państwo, którego reprezentanci zbiorą najwięszką ilość wyróżnień (według ilości złotych medali)
otrzyma Puchar Zwycięzcy. Pozostali zawodnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Zawodach.
Ponadto, niezależnie od zajętego miejsca, wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej
jednej grze w Roda, zdobędą punkty wliczone do światowego rankingu prowadzonego przez WCF.
Przygotowania do Zawodów ruszyły. Organizatorzy oraz wielu wolontariuszy wkłada całe
swoje serce i wysiłek, aby to wydarzenie zakończyło się wielkim sukcesem.
Mamy nadzieję, że ten dokument pomoże Państwu znaleźć więcej szczegółów dotyczących
Eventu. W miarę zbliżania się terminu samego wydarzenia, będziemy przekazywać więcej informacji
poprzez e-mail i WhatsApp.
Kierując się duchem „Axe” pragniemy zapewnić Państwu udane wydarzenie, kierując uwagę
całego świata na dyscyplinę sportu Capoeira – uwagę, na którą zasługuje! Mamy nadzieję, że tym
Eventem przyjaźń pomiędzu klubami zostanie wzmocniona, a jedność Capoeira będzie jeszcze
silniejsza!
Do zobaczenia w Zakopanem! Zapraszamy do wspólnego przeżywania tej pięknej ceremonii i
wspólnego odkrywania tego niesamowitego miasta! Axe!

Z poważaniem,
Edyta Magdalena

Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia Centro Cultural Arte e Luta
Brasileira

PS. W trakcie organizacji mogą nastąpić zmiany, o których będziemy na bieżąco informować.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

kontakt@dietanazdrowie.com
aghazadanahid90@gmail.com

WIZA
Oprócz obywateli państw członkowskich UE, uczestnicy z następujących krajów strefy
Schengen mogą wjechać do Polski bez konieczności uzyskania wizy:
 Australia
 Kanada
 Gruzja
 Japonia
 Nowa Zelandia
 Korea Południowa
 Tajlandia
 Tunezja
Wszyscy pozostali mają obowiązek uzyskać wizę przed wjazdem do Polski.
TRANSPORT
Koszty transportu pokrywają wyłącznie uczestnicy (sportowcy, trenerzy, media,
widzowie itp.), chyba że ustalono inaczej z Organizatorami.
Komitet Organizacyjny zapewnia zbiorowy transfer z hoteli na miejsce zawodów w dniu
12 listopada bezpłatnie.
JAK DOJECHAĆ DO ZAKOPANEGO
Istnieje wieje rodzai transportu i możliwości dojazdu do Zakopanego z lotnisk w
Warszawie i Krakowie.
Szczegóły: https://www.rome2rio.com/map/Warsaw/Zakopane

ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy mogą swobodnie wybrać miejsce zamieszkania w mieście Zakopane. Aby
uzyskać ceny preferencyjne za nocleg, Lokalny Komitet Organizacyjny (LOC) nawiązał
współpracę z 2 hotelami, których nazwy znajdują się poniżej. Podczas rezerwacji prosimy
o dopisek "Capoeira Competition".
Tatrzańska Rezydencja Pod Brzyzkiem
https://tatrzanskarezydencjapodbrzyzkiem.business.site/
Contact: +48 784368087
rezydencjapodbrzyzkiem@gmail.com
Mała Bawaria
https://www.booking.com/hotel/pl/mala-bawaria.pl.html
Contact: +48 880880851
Uwaga: termin 11-13 listopada w wyżej wskazanych hotelach zostały zarezerwowane dla
uczestników Zawodów. Link do booking.com służy wyłącznie do przeglądania zdjęć obiektu.
W sprawie rezerwacji uczestnicy powinni skontaktować się bezpośrednio z hotelem lub za
pośrednictwem lokalnego komitetu organizacyjnego: kontakt@dietanazdrowie.com

WYŻYWIENIE
W dniu 12 listopada obiad dla wszystkich zawodników i Panelu Sędziowskiego
zapewni Lokalny Komitet Organizacyjny. LOC nie zapewnia uczestnikom innych
posiłków.
OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
80 Euro rejestracja wstępna do 31 sierpnia 2022 r.
100 Euro rejestracja w terminie 1-30 września 2022 r.
120 Euro rejestracja w terminie 1 października - 5 listopada 2022
Cena zawiera:
 udział w Zawodach
 koszulka Eventu
 dyplom
 wyżywienie w dniu zawodów
 transfer z hotelu na miejsce zawodów w dniu zawodów (12 listopada)
Opłatę za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia Centro Cultural
Arte e Luta Brasileira Zakopane:
Konto bankowe:

STOWARZYSZENIE CENTRO CULTURAL ARTE E LUTA BRASILEIRA
Numer konta w PLN: PL90 1870 1045 2083 1071 4653 0001
IBAN (opłata w Euro): PL50 1870 1045 2078 1071 4653 0001
Swift:
NESBPLPW
Nazwa banku:
NEST BANK
Adres:
ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
MIEJSCE ZAWODÓW (HALA SPORTOWA)
PHOTO

Nazwa:

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5

Adres:

Nowotarska 42 (Wejscie od ulicy Chramcowki), 34-500

Miejsce

na około 300 uczestników i widzów.

Strona:

https://facebook.com/245623039178221/
PROGRAM

W dzień przyjazdu i zameldowania wszyscy uczestnicy otrzymają zaktualizowany i
szczegółowy program Zawodów.
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt na adres: kontakt@dietanazdrowie.com

Wstępny harmonogram:
Od dnia
10.11.2022

Przyjazd Komitetu Organizacyjnego,
drużyn, Sędziów, Mestres itd.

Miejsce: Zakopane

11 LISTOPADA
12:00-15:00

Międzynarodowy Kurs Sędziowski

Miejsce: Liceum
Ogólnokształcące im.
Oswalda Balzera

16:00-20:00

Akredytacja Uczestników

Miejsce: Liceum
Ogólnokształcące im.
Oswalda Balzera

21:00-22:00

Losowanie drużyn (wyniki będą
dostępne na stronie internetowej:
www.capoeira.ws)

za pośrednictwem
zautomatyzowanego
programu WCF

12 LISTOPADA
09:00

Ceremonia otwarcia.
Rozpoczęcie zawodów.

Hala Sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 5

12:00

Kategorie dziecięce

13:00

Obiad

14:00-18:00

Dalszy ciąg Zawodów

Hala Sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 5
Hala Sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 5
Hala Sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 5

18:00

Rozdanie nagród i zakończenie Zawodów Szkole Podstawowej nr 5

Hala Sportowa przy

REJESTRACJA
Zawodnicy i członkowie zespołów, którzy nigdy nie rejestrowali się w bazie danych WCF
wcześniej, muszą dokonać rejestracji poprzez link: https://www.capoeira.ws/new-member/
Po zalogowaniu się na swoje konto osobiste postępuj zgodnie z instrukcją:
- przejdź do działu EVENTS
- Kliknij ikonę „TATRA”
- Kliknij REQUEST PARTICIPATION i śledź tam swój status.
Uczestnicy mogą dokonać rejestracji bez wcześniejszego powiadomienia o przyjeździe.
Rejestracja zakończy się w dniu 5 listopada 2022 roku!
AKREDYTACJA
Akredytacja odbędzie się 11 listopada 2022 r. w godzinach 16:00-20:00 w hali
sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera.
Adres: ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane.
Wszyscy uczestnicy Eventu (sportowcy, trenerzy, sędziowie, prasa itp.) muszą
przejść Procedurę Akredytacyjną. Zespół akredytacyjny zmierzy wagę zawodników i
zbierze niezbędne dokumenty od wszystkich uczestników. Po akredytacji uczestnicy
otrzymają odpowiednie plakietki, które upoważnią ich do wstępu na miejsce Zawodów.
Uwaga dla MEDIÓW!!!
Do filmowania konkursu dopuszczeni będą wyłącznie przedstawiciele mediów
wyznaczeni przez Organizatorów Eventu.
PODZIAŁ NA GRUPY
PŁEĆ

KATEGORIA

Kobiety
Kobiety
Kobiety
Kobiety
Kobiety
Kobiety
Kobiety

Do 12 roku życia (10-11)
Do 14 lat
Do 16 lat
Do 18 lat
+18 (-53 kg)
+18 (-60 kg)
+18 (+60 kg)

Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni

Do 12 roku życia (10-11)
Do 14 lat
Do 16 lat
Do 18 lat
+18 (-64 kg)
+18 (-70 kg)
+18 (-76 kg)
+18 (-82 kg)
+18 (+82 kg)

Poza wyżej wymienionymi grupami, zawody amatorskie i pozarankingowe dla dzieci do lat
10 zorganizuje Lokalny Komitet Organizacyjny.

BEZPIECZEŃSTWO, UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wypadku w
wyniku uprawiania sportu z udziałem jakiegokolwiek uczestnika. Komitet Organizacyjny
nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku kontuzji, zamieszek lub jakiegokolwiek
zdarzenia losowego, które będzie miało miejsce podczas Zawodów. Każdy uczestnik
Eventu powinien być ubezpieczony od ww. wypadków i zdarzeń przez własną organizację
we własnym kraju, od wszelkiego ryzyka, które mogą zaistnieć podczas przebywania za
granicą, podczas podróży i uczestnictwa w zawodach sportowch.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie sportowego ochraniacza na
zęby w trakcie zawodów.
UWAGA dla TRENERÓW!!!
(adnotacja z regulaminu zawodów WCF nr 19)
- Delegaci, liderzy zespołów i trenerzy ponoszą odpowiedzialność za dyscyplinę
zawodników i członków zespołu biorących udział w zawodach i zapewniają terminowe
uczestnictwo zawodników i członków zespołu w zawodach
- Podczas zawodów trenerzy muszą zająć przewidziane dla nich miejsce. Ponadto
słowem lub czynem nie mogą przeszkadzać w płynnym przebiegu meczów (trenerzy
będą mogli siedzieć 2 metry od tatami, aby wspierać swoich zawodników)
- Ze względu na zachowanie i naruszenie przepisów, każdy delegat lub inny członek
zespołu może zostać wyrzucony z miejsca rozgrywania zawodów, a odpowiedni
zawodnik może otrzymać w związku z tym kolejne ostrzeżenie
- Trenerzy powinni przez cały czas trwania zawodów nosić oficjalny dres swojej federacji
narodowej oraz oficjalny identyfikator. Jest dopuszczone noszenie religijnego nakrycia
głowy typu zatwierdzonego przez WCF dla sędziów.
KOLEJNOŚĆ UCZESTNICTWA
Losowanie w celu ustalenia, którzy gracze zostaną sparowani, z którymi w grupie
zostanie wygenerowane przez automatyczny program komputerowy 11 listopada
wieczorem. Zawodnicy zostaną automatycznie przydzieleni do kategorii według wieku,
płci i wagi
NAGRODA
Na zakończenie każdej ostatniej rundy odbywa się ceremonia wręczenia nagród dla grup,
których wyniki są znane.
Odbiorca medalu musi być obecny na ceremonii osobiście, aby otrzymać medal. W
przypadku nieobecności zawodnika na ceremonii wręczenia nagród z
nieusprawiedliwionego powodu, traci on prawo do otrzymania medalu.
Zawodnicy na podium mogą wnieść flagę narodową. Wszelkie demonstrowanie znaków
religijnych lub politycznych jest zabronione. Jakakolwiek inna reklama, która nie jest
usankcjonowana ze względu na Regulamin Zawodów WCF, jest zabroniona.
Uczestnicy, którzy zajmą I, II i III miejsce w konkursie (2 III miejsca w kategorii do 18 lat)
otrzymują odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale i dyplomy.
Zwycięzca Pucharu - oprócz osobistych zwycięstw, zgodnie z wynikami zawodów,
zwycięska drużyna (federacja narodowa) otrzymuje puchar według liczby zdobytych
złotych medali.

REGULAMIN KONKURSU
Międzynarodowe Zawody TATRA Competition zostaną rozegrane zgodnie z
Regulaminem Zawodów WCF. Za stosowanie zasad zawodów odpowiadają Sędziowie
Licencjonowani przez WCF z międzynarodowymi kwalifikacjami sędziowskimi.
Aby pobrać regulamin konkursu, kliknij poniższy link: https://www.capoeira.ws/documents/

Ważne: W kategoriach amatorskich wykonanie poniżej 10 Tesoura (we wszystkich
odmianach) jest zabronione.

PODSTAWOWA ZASADA
Wszystkie Federacje Narodowe, trenerzy i zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą
szanować i akceptować autorytet WCF, zasady i statuty Światowej Federacji Capoeira.
Osoby uznane za działające przeciwko WCF, ich zasadom lub celom podlegają
zawieszeniu lub wydaleniu z Eventu i/lub unieważnieniu ich kart akredytacyjnych.

KRÓTKIE INFORMACJE WCF
Nazwa Organizacji
Data założenia
Rejestracja i siedziba
Prezydent
Główne Cele

Główne organy

Strona internetowa

Logo

World Capoeira Federation
(Światowa Federacja Capoeira)

Październik 2011
Republika Estonii (Unia Europejska)
Paulo Sales Neto
 Uznanie Capoeira jako sportu przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
 Wejście Capoeiry na Igrzyska
Olimpijskie
Organ najwyższy – Konferencja Generalna
Organ wykonawczy – Zarząd
Organ kontrolny – Komisja Nadzorcza
Organ Mistrzów – Rada Mistrzów
Komisja Sędziowska
Komisja Organizacyjna
Komisja Edukacji i Szkolenia Trenerów
www.capoeira.ws

