
            

 

   
ZAKOPANE                                                                         POWIAT TATRZAŃSKI                                                                    KOŚCIELISKO   

 

TATRZAŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 
ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału 

w Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży o Puchar Tatr 
”One World One Kyokushin” 

Zakopane, 6 grudnia 2014 
 

I. Organizator: 

    Tatrzański Klub Karate Kyokushin, ul. Karpielówka 12/8 Kościelisko 

    Sensei Grzegorz Popiołek 

    tel. 501 204 009 

    e-mail: biuro@karatetatry.pl 

    www.karatetatry.pl 

 

II. Współorganizatorzy: 

      Urząd Miasta Zakopane 

      Urząd Gminy Kościelisko 

      Starostwo Powiatowe w Zakopanem 

      MOSiR Zakopane 

      COS Zakopane 

 

III. Termin i miejsce zawodów: 

6 grudnia (sobota) 2014, Hala Widowiskowo-Sportowa w Zakopanem - Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich COS, ul. Bronisława Czecha 1 

 

IV. Uczestnictwo: 

• w zawodach mogą wziąć udział ekipy ze wszystkich klubów karate Kyokushin składające 

się z dowolnej liczby zawodników w dowolnej konkurencji, 

• startujący w kumite powinien mieć: 

- aktualną kartę zdrowia sportowca - potwierdzenie lekarza medycyny sportowej 

(ważne 6       miesięcy), 

-  czyste, białe kimono, komplet ochraniaczy dla danej kategorii 

-  dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i datę urodzenia, 

mailto:biuro@karatetatry.pl


 

- osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na udział w 

turnieju według załączonego wzoru. 

 

V. Konkurencje 

     Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach: 

1. Kumite semi contact według przepisów IKO dla osób poniżej 18 roku życia 

2. Kata według kategorii wiekowej 

 

VI. Kategorie: 

1. Kumite semi kontakt (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia): 

 

Dziewczęta 

Kategoria: Wiek: Rocznik: Waga: 

• dzieci  
• kadetki młodsze 
• kadetki   
• młodziczki  
• juniorki       

9 lat  
10-11 lat   
12-13 lat  
14-15 lat  
16-17 lat 

2005 
2004-2003 
2003-2001  
2000-1999 
1998-1997   

 -30 kg, +30kg 
 -35 kg, +35 kg 
 -40 kg, +40 kg 
 -50 kg, +50 kg 
 -55 kg, +55 kg 

    

   Chłopcy      

Kategoria: Wiek: Rocznik: Waga: 

• dzieci  
• kadeci młodsi 
• kadeci  
• młodzicy 
• juniorzy     

 

9 lat  
10-11 lat   
12-13 lat  
14-15 lat  
16-17 lat 

2005 
2004-2003 
2003-2001  
2000-1999 
1998-1997   

 -30 kg, +30kg 
 -40 kg, +40 kg 
 -50 kg, +50 kg 
 -55 kg, -60 kg, +60kg 
 -70 kg, -75 kg, +75kg 
 

Zasady rozgrywania konkurencji Kumite semi kontakt: 

  • Turniej będzie rozegrany indywidualnie systemem pucharowym. 

  • Kategorie, w których będzie mniej niż 8 zawodników, mogą zostać połączone z innymi 

kategoriami. 

  • We wszystkich kategoriach wiekowych stosowane są przepisy IKO. 

  • Dozwolone wszystkie techniki nożne na głowę oraz low kick (mawashi geri gedan). 

  • Zawodnicy startujący w konkurencji semi kontakt (wg przepisów IKO) muszą posiadać 

ochraniacze: 

Junior, młodzik 

- ochraniacze goleń-stopa (białe), 

- piąstkówki (białe) 

- suspensoria – mężczyźni (założone pod kimono), 

- „szczęki” (zalecane), 

- ochraniacz piersi - dziewczęta (piankowe dwie miseczki), 

- kask na głowę (zapewnia organizator). 



 

Czas walki 2 minuty. Dogrywka 1 minuta po, której musi zapaść werdykt. 

Kadet 

- ochraniacze goleń-stopa (białe), 

- piąstkówki (białe) 

- suspensoria – mężczyźni (założone pod kimono), 

- ochraniacz tułowia Hogo – zapewnia organizator, 

- kask na głowę z ochroną twarzy(zapewnia organizator). 

Czas walki 1,5 minuty. Dogrywka 1 minuta po, której musi zapaść werdykt. 

Dzieci 

- ochraniacze goleń-stopa (białe) 

- piąstkówki (białe) 

- kask z ochroną twarzy (zapewnia organizator) 

Czas walki dzieci 1 minutę. Dogrywka 1 minutę po, której musi zapaść werdykt. 

 

  • We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan). 

  • Uwaga! obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 

minuty   

  w komplecie ochraniaczy. 

 

2. Kata 

KATEGORIA 
ELIMINACJE (I TURA) 

dowolne kata 

FINAŁ (II TURA) 

dowolne kata 

DZIECI do lat 9 

(2005 i młodsze) 

Pierwszy krok  

 Zejście do pozycji zenkutsu – 

dachi z kake - wake – uke 

zawodnik wykonuje w miejscu 

dowolne uderzenia i kopnięcia  

Zejście do pozycji zenkutsu – 

dachi z kake - wake – uke 

zawodnik wykonuje trzy kroki 

w przód z dowolnym 

uderzeniem lub blokiem  

DZIECI do lat 9 

(2005 i młodsze) 
Kihon sono ichi Kihon sono ichi, ni 

KADECI MŁODSI, 10-11 lat 

(2004-2003) 

Taikyoku sono ni 

Kihon sono ichi 

Taikyoku sono san 

Sakugi sono ichi, ni 

KADECI, 12-13 lat 

(2002-2001) 
Pinan sono ichi 

Sakugi sono ni, Kihon sono ni 

Pinan sono ni 

 

MŁODZICY, 14-15 lat 

(2000-1999) 

Pinan sono ni 
Pinan sono ich, ni, san, yon,go 

Sakugi sono san 

JUNIOR 

 16 lat, (1998 i starsi) 
Pinan sono san 

Pinan sono ich, ni, san, yon, go 

Tsuki no kata, Geksai dai, 

Yantsu, Geksai sho                                                                                                                                        



 

• We wszystkich kategoriach kata obowiązują dwie tury. 

• Zawodnik w pierwszej turze wykonuje dowolne kata zasugerowane w tabeli, w drugiej turze 

wybrane przez siebie kata nie może być powtórką z pierwszej tury.  

• Kata są podzielone na kategorie dziewcząt i chłopców. 

• Do tury finałowej przechodzi 8 zawodników. 

 

VII. Zgłoszenia zawodników: 

W celu usprawnienia organizacji turnieju, zgłoszenia należy przesłać do dnia 26 listopada 

2014: 

• Pocztą elektroniczną na adres: biuro@karatetatry.pl lub gpopiolek@wp.pl. 
• Prosimy o dokładne podanie przy zgłoszeniu:  
 W kategorii kumie aktualną wagę zawodników, data urodzenia oraz posiadany stopień  
 W kategorii kata datę urodzenia oraz posiadany stopień 

 
Opłata startowa od 1 zawodnika wynosi  20 zł (w tym obiad, Sayonara (Kulig i ognisko) - jak 

będzie śnieg! ) płatne w dniu zawodów lub przelewem na nr rachunku: ING Bank Śląski 

O/Zakopane 

65 1050 1474 1000 0023 3852 6136  

Sędziom zapewniamy obiad. 

Prosimy przestrzegać zgłoszenia w wyznaczonym terminie aby usprawnić weryfikacje 

zawodników. 

Kontakt telefoniczny: 501 204 009, lub tel. stacjonarny: 18 201 15 95 (po godz. 20.00) 

 
VIII. Program zawodów: 

• 8.00-9.30 - weryfikacja zawodników 

• 9.30 - odprawa kierowników ośrodków, sędziów (powołanie składów sędziowskich) 

• 10.00 - rozpoczęcie zawodów – kata eliminacje, kumite 

• 12.00 -13.00 - obiad 

• 13.30 - uroczyste otwarcie zawodów 

• 14.00 – finały kata i kumite 

• 15.00-16.00 - dekoracja zwycięzców, przewidywane zakończenie turnieju 

• 18.00 - Sayonara 

 
IX. Nagrody: 

 

Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.                     Nie będzie walk o trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe medale i                                      upominki.  

 

X. Ubezpieczenie: 

Uczestnicy zawodów nie będą w żaden sposób ubezpieczeni przez organizatora. 

Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa, zgodnie z prawem, na klubie w którym 

zawodnik trenuje. 
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XI. Oferta cenowa pobytu: 
 

      Dla ekip, które chciałyby przyjechać dzień wcześniej w piątek 05.12.2014 r. i wyjechać  
      np. w niedzielę 07.12.2014r.: 
      Kalkulacja kosztów: I wersja 40 zł  pobyt od piątku do soboty od 1 osoby  
      (przyjazd w piątek, wyjazd w  sobotę po turnieju) 
      - nocleg z 05 grudnia (piątek) na 06 grudnia (sobota) - 20 zł 
      - wyżywienie kolacja piątek 16.12, śniadanie sobota 17.12, - 20 zł 
 
       Kalkulacja kosztów: II wersja 40 zł pobyt od soboty do niedzieli od 1 osoby 
       - nocleg z 06 grudnia (sobota) na 07 grudnia (niedziela) - 20 zł 
       - kolacja sobota 06.12, śniadanie niedziela 07.12, - 20 zł  
 
       Kalkulacja kosztów: III wersja 80 zł pobyt od piątku do niedzieli i śniadanie 
       - nocleg z 05 grudnia (piątek) na 07 grudnia (niedziela) - 40 zł 
       - wyżywienie kolacja piątek 05.12, śniadanie sobota 06.12,   
          kolacja sobota 06.12, śniadanie niedziela 18.12, - 40 zł  
 
       Wersję pobytu i opłaty, kierownik ekipy wybiera przy zgłoszeniu zawodników   
       do 26. 12. 2014 r.  
      Dodatkowa informacja dla ekip które wybiorą pobyt do niedzieli proponujemy wspólny 
      wymarsz do schroniska na Kalatówki. Sesja zdjęciowa. W schronisku będzie czekać na  
      nas niespodzianka i ciepła herbata.   
 

XII. Postanowienia końcowe: 

1. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów przez Sędziego Głównego. 

2. Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać kompletny strój 
sędziowski. Każdy Klub powinien posiadać sędziego a przy kilkunastoosobowej drużynie 
przynajmniej dwóch sędziów. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów. 

3. W razie zgłoszenia niedostatecznej liczby zawodników w danej kategorii może nastąpić  

ich połączenie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas turnieju. 

5. Ewentualne protesty należy składać do Sędziego Głównego. 

6. Udział wszystkich zawodników podczas uroczystego otwarcia zawodów jest 

obowiązkowy. 

7. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 

8. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny. 

  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i 

wiele miłych wrażeń z pobytu w Zakopanem 

                                                          
 

                                                          Tatrzański Klub Karate Kyokushin 
                                                           Sensei Grzegorz Popiołek 2 Dan 

 


