
TURNIEJ KYOKUSHIN KARATE  

pod patronatem Wójta Gminy Łukowica 

X lat Karate Kyokushin w Łukowicy 

        Łukowica -  19 kwietnia 2015r (niedziela) 

                         

I. Organizator: DOJO INPAKUTO  ŁUKOWICA - /Komitet Organizacyjny Turnieju/. 

 Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin      33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34 

    tel. 600464461 , www.karate-nowysacz.pl     edixk97@gmail.com, klub@karate-nowysacz.pl 

 WÓJT  GMINY ŁUKOWICA,      

zaprasza  do udziału w zawodach 

II. Termin i miejsce: 

                     19.04.2015r HALA SPORTOWA – GIMNAZJUM W ŁUKOWICY  -  godz. 9.00 

III. KATA - KATEGORIE: 

1. Kata dzieci dziewczęta (rocznik 2004 i młodsze) 

2.  Kata dzieci chłopcy  (rocznik 2005 i młodsi) 

3.  Kata kadetek (rocznik 2003, 2002) 

4.  Kata kadetów (rocznik 2004, 2003, 2002) 

5.  Kata młodziczek- (rocznik  2001, 2000) 

6.  Kata młodzików- (rocznik 2001, 2000) 

7. Kata juniorki (rocznik 1999 i starsze) 

8. Kata juniorzy (rocznik 1999 i starsi) 

Konkurencja KATA zostanie rozegrana w dwóch turach. 

Zawodnicy prezentują dowolne kata z wymienionych poniżej. 



WYKAZ KATA: 

KATEGORIA I TURA II TURA 

DZIECI-dziewczęta/chłopcy Kichon-kata Taikyoku I,      Taikyoku II 

KADETKI,    KADECI Taikyoku I Taikyoku III,   Pinian I 

MŁODICZKI,   MŁODZICY Pinian I Pinian II,          Sakugi II 

JUNIORKI,    JUNIORZY Pinian II Pinian III,         Pinian IV 

 

IV.  KUMITE - KATEGORIE: 

  Kumite lekki kontakt: obowiązkowe ochraniacze: stopa-goleń białe,  suspensoria/ochraniacze na  

piersi, ochraniacze na pięści białe (osłonięte wszystkie palce poza kciukiem), hogo, kask.  

Regulamin: techniki karate lekki kontakt na chudan i na jodan (mawashi-geri, kake-geri, uchi-geri), 

czas walki 1,0 min.  nie ma dogrywek. 

1. Kumite dzieci-dziewczęta  – (rocznik 2004, 2005) 

2. Kumite kadetek  – (rocznik 2002, 2003) 

3. Kumite  dzieci-chłopcy–(rocznik 2005 i młodsi) 

4.  Kumite kadetów  – (rocznik  2002, 2003, 2004)  

  Kumite semi kontakt: obowiązkowe ochraniacze: stopa-goleń białe,  suspensoria/ochraniacze na  

piersi, ochraniacze na pięści białe (osłonięte wszystkie palce poza kciukiem), hogo, kask.         

Regulamin: na strefę jodan dopuszczalne techniki w formie lekkiego kontaktu mawashi geri, kake 

geri i uchi geri.   Dozwolona technika mawashi geri gedan/low-kick,  czas walki 1,5 min. ewentualna 

dogrywka    1 min. po decyzji sędziego maty) 

1. Kumite młodziczek  - (rocznik 2001, 2000) 

2.  Kumite młodzików -55kg  (rocznik 2001, 2000) 

3.  Kumite młodzików +55kg (rocznik 2001, 2000) 

4.  Kumite juniorek  - (rocznik  1999,1998, 1997-nie ukończone 18 lat) 

5.  Kumite juniorów  -65kg ( roczni k 1999,  1998, 1997-nie ukończone 18 lat)  

6.  Kumite juniorów  +65kg ( roczni k 1999,  1998, 1997-nie ukończone 18 lat) 

 



  Kumite seniorów: (ochraniacze: stopa-goleń, kask, suspensoria/ochraniacze na piersi, piąskówki) 

Regulamin: - na strefę jodan dopuszczalne techniki: mawashi-geri, uchi-geri. kake-geri. 

Czas walki 2 min.  ewentualna dogrywka 1 min. po decyzji sędziego maty) 

1.  Kumite seniorów  -80kg (rocznik 1997-ukończone 18 lat i starsi) 

2 . Kumite seniorek (rocznik 1997-ukończone 18 lat i starsze) 

Zawody będą rozgrywane i sędziowane według przepisów Polskiego Związku Karate. 

V. Warunki Uczestnictwa: 

W zawodach karate  biorą udział zawodnicy zgłoszeni przez Prezesa Klubu/Kierownika Klubu 

potwierdzającego zgodę Rodziców i lekarza na udział w zawodach karate.                                      

Listę uczestników podpisaną przez Prezesa Klubu/Kierownika Klubu należy przedstawić 

Organizatorowi przed Turniejem. 

Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości potwierdzający wiek, wymagane ochraniacze 

dla poszczególnych kategorii (hogo i kaski zapewnia organizator) oraz własną apteczkę). 

VI.  Zgłoszenia: 

Proszę o przesłanie  listy uczestników zawodów  karate do dnia 10.04.2015r  

na adres poczty elektronicznej  e-mail: edixk97@gmail.com 

VII. Wstępny program zawodów  

8.30 – 9.00 przyjazd zawodników 

8.30 – 9.00  weryfikacja zawodników przez Organizatora i lekarza zawodów:  Oświadczeń 

Rodziców,  kart zdrowia sportowca (dotyczy startujących w kumite), legitymacji 

szkolnych/dowodu osobistego. 

8.45 - zebranie Komitetu Organizacyjnego i Sędziów 

9.00 – 12.30  eliminacje i finały  KATA   

12.30 – obiad  

13.30 – otwarcie Turnieju (pokaz karate ?) 

14.00 – 16.00 – eliminacje KUMITE i  finały KUMITE 

16.00 – dekoracja zwycięzców 

 



VIII. Postanowienia końcowe 

 - Zaproszone Kluby mogą zgłosić dwóch zawodników w poszczególnych 

kategoriach, nie dotyczy to Organizatora. 

- Zawodnicy nie będący członkami Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin nie są 

objęci ubezpieczeniem NW przez Organizatora zawodów. 

- Ubezpieczenie NW zabezpiecza Klub zgłaszający zawodników do zawodów. 

- Organizator nie pobiera opłat startowych.    

- Organizator zapewnia obiad dla  uczestników zawodów. 

- Dojazd  uczestników zawodów we własnym zakresie, 

- Sędzia główny zawodów  -  Shihan Andrzej Krawontka,                                                                             

- Każdy zaproszony Klub powinien wystawić co najmniej 1 sędziego na zawody. 

- Skład sędziowski zostanie powołany przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

- Sędziowie powinni posiadać wymagany regulaminem strój sędziowski (czarne/granatowe 

koszule, białe   muszki, białe/czarne skarpety/ ewentualnie boso, gwizdek). 

- Organizator nie przewiduje i nie rozpatruje protestów dotyczących werdyktów i oceny składu 

sędziowskiego. 

- Zawodnicy zajmujący miejsca 1,2,3 otrzymają: puchary, dyplomy, medale. 

- Przewidywana jest walka o 3-cie miejsca w kat. kumite. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zawodów. 

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

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju. 

                                                                               

     Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

                                                                                    Sensei  Edward Krawczyk 

 

 

 


