
 

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO 
KYOKUSHIN KARATE 

JEDLICZE 15 MARCA 2015 
 

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate mamy 
zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w 

 

Mistrzostwach Makroregionu Południowego 

i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Kyokushin K arate 

 

 
ORGANIZATOR 

Krośnieński Klub Kyokushin Karate 

38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 75 

tel. Shihan Roman Woźniak 603 912 373 

e-mail: karate.krosno@pro.onet.pl      www.karatekrosno.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu 

 

TERMIN I MIEJSCE 

15 marca ( niedziela) 2015 roku 

Hala Widowiskowo - Sportowa, 38-460 Jedlicze, ul. Kościuszki 1,  

www.gosir-jedlicze.pl 

 

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW 

7.30 - 9.30 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników 

9.00 - 9.30 - narada sędziów 

10.00 - 11.30 - rozpoczęcie zawodów w kata 

11.30 - 14.30 - walki eliminacyjne w kumite 

14.30 - 15.00 - przerwa na obiad 

15.00 - 15.20 - oficjalne otwarcie zawodów 

15.20 - 18.00 - walki półfinałowe i finałowe 

18.00 - 19.00 - dekoracja zwycięzców 

 



 

REGULAMIN Mistrzostw Makroregionu Południowego  

1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w 
następujących konkurencjach: 

� Kumite seniorów (ukończone 18 lat) 
� Kumite seniorek ( ukończone 18 lat) 
� Kumite seniorów starszych (ukończone 35 lat)  
� Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 1999 i 1998 i 

1997 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie ukończyli 
18 lat) 

� Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 1999 i 1998 i 
1997 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie ukończyli 
18 lat) 

� Kata seniorów (rocznik 1997 i starsi) 
� Kata seniorek (rocznik 1997 i starsi) 
� Kata juniorów młodszych (roczniki 1998, 1999)  
� Kata juniorek młodszych (roczniki 1998,1999) 

2. Konkurencja kumite seniorów zostanie rozegrana systemem pucharowym                            
w następujących kategoriach: 

� Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg 
� Kobiety:   kat. –55, -60, +60 kg  

3. Konkurencja kumite masters (ukończone 35 lat) zostanie rozegrana systemem 
pucharowym  w następujących kategoriach: 

� Mężczyźni: kat -85, +85 kg 

4. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych zostanie rozegrana 
systemem pucharowym w następujących kategoriach: 

� Juniorzy młodsi: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg 
� Juniorki młodsze: kat. -55, -60, +60kg 

5. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.  

� tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata określone 
w drodze losowania, 

� tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych 
poniżej. 

Kategoria I tura II tura 

 

Juniorzy/Juniorki 

Pinian sono ni, 

Pinian sono san 

Pinian sono yon 

Pinian sono go, Tsuki no kata, 

Geksai dai, Geksai sho, 

Yantsu,  Saiha 

 

 

Seniorzy/Seniorki 

Pinan sono yon 

Pinan sono go 

Yantsu,Tsuki no kata 

Saiha 

Kanku-dai, Geksai-sho, 

Seienchin, Geksai-dai, 

Sushi-ho,  Garyu 

Seipai 



REGULAMIN Mi ędzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  

młodzik 14-15 lat (w 2015 roku urodzeni 01.01.2000 - 31.12.2001) 

Regulamin Mi ędzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 

1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w 
następujących konkurencjach: 

Kumite chłopców 

Kumite dziewcząt 

kata indywidualne chłopców 

kata indywidualne dziewcząt 

Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym                         
w następujących kategoriach: 

 
młodzicy:   -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,   

młodziczki:  -50 kg, -55 kg, +55 kg 

 

2. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.  

� tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze 
losowania, 

� tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych 
poniżej. 

 

elimiincje: taikioku sono san, pinan sono ichi, sakugi sono ni 

finały: pinan sono ni,  pinan sono san, pinan sono yon,  

 tsuki no kata, sakugi sono san 
 

W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, 
konkurencja może zostać odwołana lub połączona. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby 
zawodników w danej konkurencji. 

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

- minimum 4 kyu ( seniorzy), 6 kyu ( juniorzy) i 8 kyu ( młodzicy) 

- aktualną kartę zdrowia sportowca 



- licencję zawodnika PZK 

- dowód osobisty lub legitymację szkolną 

- białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii 

- czyste, białe karategi 

- zgoda rodziców (zawodnicy niepełnoletni 

Kartę zgłoszenia w Exelu prosimy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: 
karate.krosno@pro.onet.pl   najpó żniej do 11 marca ( środa) 2015 r. 

W zgłoszeniach prosimy podawa ć dokładn ą nazwę klubu oraz nr. licencji 
zawodnika PZK ( młodzików obowi ązkowo - wyniki MMM wysłane b ędą do 
Ministrerstwa Sportu) 

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie b ędą dopuszczeni do startu  

Losowanie odbędzie się 12 marca ( czwartek) 2015 roku. Osobą odpowiedzialną za 
losowanie i weryfikacje będzie Shihan Tadeusz Krygowski 5 Dan. 

Opłata startowa wynosi 50,00 złotych ( w tym obiad)  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sędzią Głównym zawodów jest Shihan Andrzej Drewniak 8 Dan. 

2. Sędzią Technicznym zawodów jest Shihan Andrzej Krawontka 5 Dan. 

3. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu 
poniesione podczas zawodów. 

4. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników i sędziów. 

5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

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

7. Za zajęcie miejsc od 1 - 3 w seniorach i juniorach organizator zapewnia puchar i 
dyplom. Odpowiednio dla młodzików medal i dyplom. 

8. Klasyfikacja drużynowa osobno dla Mistrzostw Makroregionu Południowego i 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

Organizator Mistrzostw życzy sukcesów sportowych 

i miłego pobytu na ziemi krośnieńskiej. 

Przwodniczący Komitetu Organizacyjnego 

                                                                                  Shihan Roman Woźniak 


