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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN  

O PUCHAR  PREZYDENTA MIASTA CHEŁM 

19 października 2013 r. 

 

 

1. Organizator: 

Klub Karate Kyokushin KANKU w  Chełmie 

 
Współorganizator:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie 

 

2. Termin i miejsce: 

Sobota 19 października 2013 r. 

Hala sportowa MOSiR ul. Graniczna 2A. 

 

3. Uczestnictwo: 

W zawodach mogą wziąd udział ekipy z dojo IKO Kancho Matsui składające się z dowolnej 

liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy 

min. 2 lata. 

 

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

1. Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolnośd do udziału 

w walkach kontaktowych.  

Brak takich badao uniemożliwia start w zawodach  

2. Dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika. 

3. IKO Membership Card (legitymacja IKO) 

4. Czyste białe karate-gi bez reklam. 

5. Komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych dla danej kategorii (goleo-stopa, 

piąstkówki, ochraniacze na zęby, suspensoria). 
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6. Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników 

startujących w konkurencji kumite powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

 

Powyższe dokumenty należy okazad przy weryfikacji w dniu zawodów. 

 

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadad w tym celu kompletny 

strój sędziowski (gwizdek, granatowa koszula z krótkim rękawem, pomaraoczowa mucha, 

czarne spodnie). Turniej zostanie rozegrany na dwóch  lub trzech matach, stąd mile widziane 

dodatkowe osoby uprawnione do sędziowania. 

 

4. Konkurencje: 

Turniej będzie rozegrany w następujących konkurencjach: 

- kumite semi kontakt (wg przepisów IKO) dla osób w wieku poniżej 18 lat z użyciem  

ochraniaczy osobistych tj. na goleo i stopę, piąstkówek, ochraniaczy zębów, ochraniaczy 

krocza oraz ochraniaczy zapewnionych przez organizatora.  

-  kumite full kontakt seniorów (pow. 18 lat) wg przepisów IKO ale z użyciem  ochraniaczy na 

goleo i stopę. 

-  kata wg kategorii wiekowych 

 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT 

O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia. 

W przypadku zgłoszenia się znaczącej liczby zawodników o wadze dużo niższej niż najniższy 

limit kategorii wagowej dla danego rocznika, planowane jest utworzenie dodatkowych 

kategorii wagowych! 
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Mężczyźni: 

- seniorzy + 21 lat open 

- seniorzy 18 – 21 lat do 75 kg, pow. 75 kg, 

- juniorzy 16 - 17 lat (rocznik 1997-96 i rocznik 1995, nie ukooczone w dniu  zawodów 18 lat)                                                 

do 65 kg,  do 75kg;   pow.  75 kg 

- młodzicy  14 - 15 lat (rocznik 1999-98)             do 60 kg, do 70kg,  pow. 70 kg 

- kadeci     12 - 13 lat (rocznik 2001-00)              do 40 kg, do 50 kg,  pow. 50 kg 

- dzieci (chłopcy)10 - 11 lat (rocznik 2003-02)   do 35 kg, do 42 kg,  pow. 42 kg 

- dzieci młodsze (chłopcy) do 9 lat (rocznik 2004 i młodsi)  

                                                                                     do 27 kg, do  30 kg,  pow. 30 kg 

Kobiety: 

- seniorki  + 18 open 

- juniorki       16 - 17 lat (rocznik 1997-96 i rocznik 1995, nie ukooczone w dniu zawodów 18 

lat)                                                                                         do 60 kg,  pow. 60 kg 

- młodziczki 14 - 15 lat (rocznik 1999-98)                    do 55 kg,   pow. 55 kg 

- kadetki 12 - 13 lat (rocznik 2001-00)                    do 50kg,    pow. 50 kg 

- dzieci (dziewczęta)10 - 11 lat (rocznik 2003-02)        do 34 kg,   pow. 34 kg 

- dzieci młodsze (dziewczęta) do 9 lat (rocznik 2004 i młodsi) 

                                                                                                  do 25kg,  pow.  25 kg 

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Nie będzie walk o trzecie 

miejsce. W każdej kategorii wiekowej będą dozwolone wszystkie kopnięcia na głowę oraz 

mawashi geri gedan. 

Zawodnicy podczas walki używają ochraniaczy wg poniższej tabeli: 

kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste 

obowiązkowe ochraniacze 

zapewniane przez 

organizatora 

ochraniacze zalecane 

nieobowiązkowe 

Dzieci młodsze  

do 9 lat 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- piąstkówki 

- mężczyźni-suspensorium, 

- ochraniacz tułowia hogo, 

- kask z ochroną twarzy 

(kratką) 

- miękkie ochraniacze na 

kolana, 

- kobiety-suspensorium 
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Dzieci 10 – 11 lat 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- piąstkówki 

- mężczyźni-suspensorium, 

- ochraniacz tułowia hogo, 

- kask z ochroną twarzy 

(kratką)  

- miękkie ochraniacze na 

kolana, 

- kobiety-suspensorium 

Kadeci 12 – 13 lat 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- piąstkówki 

- mężczyźni-suspensorium, 

- ochraniacz tułowia hogo, 

- kask z ochroną twarzy 

(kratką) 

- miękkie ochraniacze na 

kolana, 

- kobiety-suspensorium 

Młodzicy 14 -15 lat 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- piąstkówki 

- ochraniacz zębów (tzw. "szczeka"), 

- mężczyźni-suspensorium, 

 

- kask bez ochrony twarzy 

- ochraniacz tułowia hogo, 

 

- miękkie ochraniacze na 

kolana, 

- kobiety-suspensorium 

Juniorzy młodsi, 

 

Juniorzy, 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- piąstkówki 

- ochraniacz zębów (tzw. "szczeka"), 

- mężczyźni-suspensorium, 

 

- kask bez ochrony twarzy 

- ochraniacz tułowia hogo, 

 

- miękkie ochraniacze na 

kolana, 

- kobiety-suspensorium 

Seniorzy 

- białe ochraniacze goleo-stopa, 

- ochraniacz zębów (tzw. "szczeka"), 

- mężczyźni-suspensorium, 

- kobiety-ochraniacz na piersi-osobne 

miseczki piankowe i elastyczna 

koszulka 

 - kobiety-suspensorium 

 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty 

w komplecie ochraniaczy osobistych. Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych 

ochraniaczy osobistych. 

 

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci młodszych, dzieci i kadet (poniżej 14 lat): 

1,5 min runda podstawowa -> dogrywka 1 min po której musi zapaśd werdykt. 

  

Przebieg i czas walki w kategoriach młodzików i juniorów młodszych (powyżej 14 lat): 2 min 

runda podstawowa -> dogrywka 2 min po której musi zapaśd werdykt. 
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ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA 

Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach (dzieci z rocznika 2004 i młodsze będą 

miały jedną turę): 

I tura  kata wyznaczone, 

II tura  kata wybrane  

 

K A T E G O R I A I   T U R A II   T U R A 

Dzieci 2004 i młodsze 

 

dowolne kata  

Dzieci 2002 - 2003  Taikyoku I Taikyoku II. 

Sakugi I. 

Kadeci 2000 - 2001 Taikyoku III Taikyoku III. 

Pinan I. 

Młodzicy 1999 - 1998 Pinan II Sakugi III 

Pinan III 

 Juniorzy  1996 -1997 i rocznik 1995, 

nie ukooczone w dniu  zawodów 18 

lat 

Pinan IV    Pinan V. 

Geksai dai.               

Seniorzy 18+ Pinan V Tsuki no kata 

Saiha   Yantsu 

Geksai sho 

 

5. Opłata startowa: 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 40 zł. W ramach opłaty startowej 

zawodnik otrzymuje obiad (drugie danie) i będzie ubezpieczony NNW. Na hali będzie 

znajdował się bufet. Dla sędziów przewidziany jest bezpłatny poczęstunek. 

Opłata płatna gotówką w dniu zawodów lub wcześniej przelewem na konto Klubu Karate 

Kyokushin KANKU w Chełmie:  Alior Bank: 51 2490 0005 0000 4500 1779 7602 (w tym 

przypadku prosimy  o przywiezienie dowodu wpłaty). 
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6. Nagrody i punktacja drużynowa: 

Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają puchary 

i dyplomy. 

Sposób obliczania punktacji drużynowej 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 3 pkt.,                                   

3 miejsce – 1 pkt. 

 

7. Zgłoszenia:  

a. Zgłoszenia zawodników należy przesład na załączonym formularzu Excel NAJPÓŹNIEJ do 15 

października 2013 r. (wtorek) do godz. 24:00 na e-mail waldemar_koziol@onet.pl 

UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników po analizie 

zgłoszeo może wyniknąd koniecznośd innego podziału kategorii.  

W związku z tym w zgłoszeniach podajemy dokładną wagę zawodnika we wszystkich 

kategoriach wiekowych. 

 

b. 16 października od godz.15:00 będzie dostępna na www.kyokushinchelm.pl lista 

zgłoszonych zawodników z podziałem na kategorie wagowe i wiekowe.  

 

Dostrzeżone błędy należy zgłosid do 17 października do godz. 12:00 na maila: 

waldemar_koziol@onet.pl lub SMS-em do sensei Waldemara Kozioł numer tel. 504 917 251. 

Brak informacji o błędach oznacza zaakceptowanie list zawodników. 

 

ZAWODNICY NIEZGŁOSZENI W TERMINIE NIE WEZMĄ UDZIAŁU W TURNIEJU 

ZAWODNICY, KTÓRZY NIE PRZEJDĄ WERYFIKACJI WAGI LUB NIE BĘDĄ POSIADAD 

AKTUALNYCH BADAO LEKARSKICH (LEKARZ SPORTOWY) ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY 

STARTOWEJ. 

 

8. Plan na sobotę 19 października 2013 r.: 

07:30 – 09:30 weryfikacja zgłoszonych zawodników   

09:30  narada sędziów i kierowników ekip  

10:00             oficjalne otwarcie turnieju turniej kata 

mailto:waldemar_koziol@onet.pl
http://www.kyokushinchelm.pl/
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07:30 – 12:00 rozpoczęcie turnieju – turniej kata 

12:00 – 15:30 turniej kumite 

ok. 16:00 walki finałowe, dekoracja zawodników i zakooczenie turnieju. 

 

9. Nocleg:  

Obok Hali MOSIR(ok. 30m)  istnieje internat Zespołu Szkół Technicznych ul. Graniczna 2. 

Nocleg ok. 30 zł. Wyżywienie we własnym zakresie. 

W przypadku potrzeby zamówienia noclegów należy kontaktowad się z organizatorem. 

 

10. Sędzią Głównym Turnieju będzie shihan  Jacek Czerniec 5 Dan 

 

11. Postanowienia koocowe: 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator  i  Sędzia Główny 

Turnieju . 

 

12. Dodatkowe informacje: 

sensei Waldemar Kozioł tel.: +48 505 465 251,  e-mail waldemar_koziol@onet.pl 

senpai Krzysztof Kozioł tel.: +48 504 917 251. 

 

Organizator  Turnieju życzy wielu sukcesów sportowych oraz miłego pobytu  

w Chełmie. OSU! 

 


