
II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO 

 o Puchar Białego Niedźwiedzia 

 

w kategoriach wiekowych dzieci, kadetów, młodzików, juniorów 
młodszych 

I.   Organizatorzy: 
            Klub Karate Kyokushin KANKU w Chełmie 
  
  Współorganizatorzy: 
            Okręgowy Związek Karate w Lublinie 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie 
 

 II.  Patronat: Prezydent Miasta Chełm 
 
III. Patronat medialny: Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton 

 
IV. Termin i miejsce   

      03-11-2018r. (sobota) 
  Hala Miejska, Chełm ul. Graniczna 2A 

  
      V.   Zgłoszenia 

Do dnia 30. 10. 2018r. (wtorek) prosimy o zgłoszenia zawodników w    
poszczególnych kategoriach na: 
- adres e-mail: waldemar_koziol@onet.pl 

         - tel. 504 917 251 lub 505 465 149  
 

VI.  Program zawodów: 
  7:30 - 9:00    - rejestracja zawodników, 
 9:00 - 10:00    - weryfikacja list, narada sędziów, 
          10:00 - 10:15 – otwarcie turnieju.           
                                         
      VII. Przepisy kata 

Kata rozgrywane będą w czterech kategoriach wiekowych tj.: 8-9 lat (dzieci 2010-
2009), 10-11 lat (kadet 2008-2007), 12-13 lat (młodzik 2006-2005) i 14-15 lat (junior 
młodszy 2004-2003) – z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

- I  tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego (spośród 
podanych w tabeli dla tej tury), dowolne kata dla kategorii dzieci i kadetów. 

- II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli 
dla tej tury), brak drugiej tury kata dla dzieci i kadetów. 

Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą brane                 
pod uwagę punkty z I tury. 

               
 
 
 
                      



KATEGORIA I TURA II TURA 

Junior Młodszy, 
2004-2003 

Taikyoku Sono San 
Pinian Sono Ich  
Pinian Sono Ni 

Pinian Sono San 
Pinian Sono Yon 
Sokugi Sono San 
Tsuki No Kata 

                                                   

KATEGORIA I TURA II TURA 

Młodzik 
2006-2005 

Taikyoku Sono Ichi 
Taikyoku Sono San 
Pinian Sono Ich 

Pinian Sono Ni 
Pinian Sono San 
Pinian Sono Yon 
Sokugi Sono Ichi 
Tsuki No Kata 

 

KATEGORIA I TURA II TURA 

Kadet 
2008-2007 
Dzieci 
2010-2009 

Dowolne kata BRAK 

 

VIII. Przepisy kumite 

 UWAGA: Przydział do kategorii wiekowych i wagowych nastąpi na podstawie 
zgłoszenia przesłanego na adres e-mail waldemar_koziol@onet.pl 

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za poważne błędy w 
zgłoszeniu(wiek, waga, imię i nazwisko), które w następstwie mogą doprowadzić do 
wykluczenia danego zawodnika z zawodów. 

        

Junior młodszy: 2004-2003 (14-15 lat) 

Juniorzy młodsi:  - 50, - 55, - 65, + 65 kg 

Juniorki młodsze:  - 50, - 60, + 60 kg           

Młodzik: 2006-2005 (12-13 lat) 

Młodzicy:  - 40, - 45, - 55, + 55 kg, 

Młodziczki:  - 40, - 50, + 50 kg 

Kadet: 2008-2007 (10-11 lat) 

Kadeci:  - 35, - 40, - 45, + 45 kg, 

Kadetki:  - 40, - 45, + 45 kg 

Dzieci: 2010-2009 (8-9 lat) 

Chłopcy  - 25, - 30, - 35, + 35 kg, 

Dziewczęta:  - 30, - 35, + 35 kg 

Dzieci młodsze: 2012-2011 (6-7 lat) 

Chłopcy:  - 30, + 30 kg, 

Dziewczęta:  - 25, + 25 kg 

mailto:waldemar_koziol@onet.pl


 
 

IX. Warunki uczestnictwa 

Turniej będzie rozegrany wg światowych przepisów IKO. 
- Aktualna karta zdrowia sportowca 
- Zgoda rodziców lub opiekunów - obowiązkowo (brak zgody wyklucza z  uczestnictwa 
w turnieju) 
- Ubezpieczenie NNW 
 
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1 minuty 
w komplecie ochraniaczy osobistych. 

Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych tj.: 

- ochraniacze goleń-stopa (białe), piąstkówki, ochraniacze zębów, 
- suspensoria (założone pod kimono), ochraniacze biustu (założone pod kimono). 
Organizator zapewnia: kask otwarty, kask z kratą, hogo. 

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów i młodzików: 
1,5 minuta runda podstawowa - dogrywka 1 minuta. 
Przebieg i czas walki w kategorii junior młodszy,  
2 minuty runda podstawowa - dogrywka 2 minuty. 
 
X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 
1. Sędzią Głównym turnieju będzie shihan Jacek Czerniec. 
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny  i Organizator. 
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 
4. Każdy kierownik ośrodka/instruktor/trener zobowiązany jest do sędziowania zawodów. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie   w    sprawach  

organizacyjnych. 
6. W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją Sędziego  

Głównego może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii. 
7. Opłata startowa wynosi 40 zł (kluby z OZK w Lublinie nie ponoszą opłaty startowej). 
8. Organizator nie zapewnia posiłków dla zawodników, natomiast istnieje możliwość    

zakupu dowolnego posiłku w pizzerii / restauracji na terenie hali sportowej.  
  

Osu !! 

 
ORGANIZATOR 

KLUB KARATE KYOKUSHIN KANKU W 
CHEŁMIE 

 
 


