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XIII MŁ ODZIEŻOWY TURNIEJ 
KARATE KYOKUSHIN  

pod patronatem  
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

 

    

Nowy Targ 31 maja  2015 (niedziela) 

Szkoła Podstawowa nr 4 os.  Niwia4c 
Wieliczka 7 czerwca 2014 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
 

8.30  –   9.30  - przyjazd ekip i badania lekarskie, 
 

9.00 –9.30  - narada sędziów, 
 

10.00  –  13.00  - rozpoczęcie zawodów 
 

13.30  –  14.00  - oficjalne otwarcie 
 

18.00 - dekoracja zwycięzców, 
KONKURENCJE 

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

konkurencjach: 
 Kumite semi kontakt dzieci - dziewczynki (roczniki 2006 i 2007) 
 Kumite semi kontakt dzieci – chłopcy (roczniki  2006 i 2007) 
 Kumite semi kontakt dzieci - dziewczynki (roczniki 2004 i 2005) 
 Kumite semi kontakt dzieci – chłopcy (roczniki  2004 i 2005) 
 Kumite semi kontakt kadetów (roczniki   2002 i 2003) 
 Kumite semi kontakt kadetek (roczniki 2002 i 2003) 
 Kumite semi kontakt młodzików (roczniki 2000 i 2001) 
 Kumite semi kontakt młodziczek (roczniki 2000 i 2001) 
 Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 1999, 1998, 1997-nieukończone 18 lat) 
 Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 1999, 1998, 1997-nieukończone 18 lat) 
 Kumite seniorów 1 start (nie mogą uczestniczyć osoby, które zajęły miejsca medalowe w co 

najmniej w mistrzostwach okręgowych) 
 Kumite seniorek 1 start (jw) 
 Kumite seniorów starszych +40lat 
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Walki w semi kontakcie we wszystkich kategoriach zostaną rozegrane w oparciu o 
przepisy dla kumite  młodzików (ochraniacze na korpus, kaski, ochraniacze na ręce i 
nogi, suspensoria). Czas walki 1,5 min (młodzicy, kadeci-bez low kick) oraz 1min , 
(dzieci do 2004- bez gedan mawashi) 
Kumite full kontakt – czas walki 2 min, ochraniacze : kask, suspensoria, ochraniacze 
na piersi 
 
Przy dokonaniu zgłoszenia proszę o podanie rzeczywistej wagi zawodnika – w 
przypadku malej ilości zawodników w danej kategorii , kategorie mogą zostać 
połączone, lub może nastąpić zmiana wagi.  
 
W przypadku , gdy zawodnik nie będzie mieścił się w podanej kategorii (waga nie 
będzie zgadzać się ze zgłoszeniem) zostanie on zdyskwalifikowany.  
 
Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w 
następujących kategoriach: 

2.  
 Dziewczynki (2006-2007): kat open 
 Chłopcy (2006-2007): kat open 
 Dziewczynki (2004-2005): kat open 
 Chłopcy (2004-2005): kat -42, +42 
 Dziewczynki(2004-2005): kat -30, +30 
 Kadeci (2002-2003): kat. -46, +46 kg 
 Kadetki (2002-2003): kat. -46, +46 kg 
 Młodzicy (2000-2001): kat. -45,  - 60, + 60 kg 
 Młodziczki(2000-2001): kat.  - 55, + 55 kg 
 Juniorzy (1999,1998, 1997- nieukończone 18 lat): kat -65 kg, +65 kg 
 Juniorki (1999,1998, 1997- nieukończone 18 lat): kat -55 kg, +55 kg 
 Seniorzy kat -75kg, +75 kg 
 Seniorki kat. -60 kg, +60 kg 
 Seniorzy starsi +40 lat kat open 

 

3. Konkurencja kata zostanie rozegrana systemem pucharowym – na chorągiewki  
W następujących kategoriach: 
 
 

 Dziewczynki :2006 i powyżej  
 Chłopcy :2006 i powyżej  
 Dziewczynki :2004-2005  
 Chłopcy : 2004-2005 
 Kadeci : 2003, 2002 
 Kadetki : 2003, 2002 
 Młodzicy :2001, 2000 
 Młodziczki :2001, 2000  
 Dziewczynki :2005, 2004 
 Dziewczynki :2007, 2006 
 Juniorzy i seniorzy 
 Juniorki i seniorki 
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Uwaga! W kata jest rywalizacja o 3 miejsce. Dopuszcza się , że kategorie dzieci mogą 
wykonywać te same kata, natomiast od kategorii „kadet” zawodnicy wykonują w 
każdej rundzie inne dowolne kata.  
 
W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja  
zostanie odwołana lub połączona.  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Zawodnicy startują w oparciu o ubezpieczenie NW swojego klubu. 

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 
 dowód osobisty / legitymację szkolną 
 białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii 
 czyste, białe karategi  

3. Opłata startowa 15 zł. /os. –  
 
 

 
Z G Ł O S Z E N I A –  B A D A N I A  L E K A R S K I E –  L O S OW A N I E 

 

Rejestracja zawodników odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie  
http://www.kyokushin-zawody.pl/ 

 
Rejestracja będzie możliwa od dnia 10.05.2015 

Do wszystkich klubów, które już zakładały konta w roku 2014 zostanie rozesłana 
informacja o możliwości ustanowienia nowego hasła. Pozostałe kluby będą mogły 

założyć nowe konto. 

zgłoszenia prosimy dokonać najpóźniej do dnia 20.05. 2015r.  

Tel. Kontaktowy    500 005 435 

 

Ze względu na dużą ilość konkurencji termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny.  Organizator 
nie będzie przyjmował zgłoszeń napływających po wyznaczonym terminie. 

 

 
 Losowanie odbędzie się 29 maja 2015 na podstawie kart zgłoszeniowych,  
 Badania lekarskie odbędą się 31 maja 2015 na hali od godz. 8.00 – 9.30 

 
P O S T A N O W I E N I A    K O Ń C O W E 

 

1. Sędzią Głównym zawodów jest shihan Roman Kęska 5 Dan. 

2. Sedzią technicznym zawodów będzie shihan Andrzej Krawontka 5dan 

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

4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 
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5. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 oraz w klasyfikacji drużynowej, oraz w każdej z 
grup organizator zapewnia puchar , medal , dyplom i pamiątkową koszulkę. 

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

Klubu/instruktora, potwierdzającego zgodę Rodziców i lekarza na udział w 

zawodach/treningach karate. Listę uczestników podpisaną przez Prezesa 

Klubu/Kierownika Klubu/instruktora należy przedstawić Organizatorowi przed Turniejem. 

7. Zawodnicy otrzymają napój, pączki lub drożdżówki, tradycyjne lody nowotarskie. Dzieci 
do 2005 roku (w przypadku przegranej) otrzymają pamiątkowe medale.  

Organizator turnieju życzy sukcesów sportowych 
i miłego pobytu w  Nowym Targu 

     

              


