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I. Organizator. 
Bydgoski Klub Kyokushin Karate 
ul.Łubinowa 6, 85-415 Bydgoszcz 
kontakt: Jarosław Remus 
tel.kom.662-01-77-48, e-mail: kyokushin.bydgoszcz@wp.pl 
 

II. Współuczestniczący w organizacji. 
- patronaty medialny: Telewizja Regionalna Bydgoszcz, Express Bydgoski, 
- firmy sponsorujące: Tiande Cosmetics, Tow.Ubezp. „Interrisk”, Agencja Reklamowa 

„Intergraf”, PSP „Sokrates”, Szkoła Jazdy „Arka”, „Vena Club” – restauracja i catering, 
hotel „Logan” (**), Hostel24”. 

 

III.  Miejsce i termin. 
Hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół nr 7 (SP nr 48), ul.Waryńskiego 1, Bydgoszcz. 
29 października 2016 roku. 
- godz.8.30-9.30, rejestracja i ważenie zawodników, 
- godz.9.30-10.30, weryfikacja list startowych, narada sędziów, 
- godz.10.30, rozpoczęcie eliminacji, 
- godz.14.00, oficjalne otwarcie turnieju, 
- godz.14.15, półfinały i finały walk, 
- ok. godz.18.00, zakończenie zawodów. 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Konkurencje i kategorie. 
Rozegrane zostaną konkurencje kumite semi-kontakt w następujących kategoriach wiekowych: 
- chłopcy i dziewczęta (osobno) do lat 9, roczniki 2007 i młodsi, 
- chłopcy i dziewczęta (osobno) do lat 11 roczniki 2005-2006, 
- kadeci i kadetki, roczniki 2003-2004, 
- młodzicy i młodziczki, roczniki 2001-2002, 
- juniorzy i juniorki, roczniki 1999-2000. 
 
Kategorie wagowe: 
- dziewczęta do lat 9: -30 kg, +30 kg, 
- chłopcy do lat 9: -30 kg, -35 kg, +35 kg, 
- dziewczęta do lat 11: -35 kg, -40 kg, +40 kg, 
- chłopcy do lat 11: -35 kg, -45 kg, +45 kg, 
- kadetki: -40 kg, -45 kg, +45 kg, 
- kadeci: -45 kg, -55 kg, +55 kg, 
- młodziczki: -50 kg, +50 kg. 
- młodzicy: -55 kg, -65 kg, +65 kg, 
- juniorki: -60 kg, +60 kg, 
- juniorzy: -65 kg, -75 kg, +75 kg. 

 
UWAGA !!!  O zakwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.  

 
 
 

V. Regulamin rozgrywania zawodów. 
1. Każdy z Klubów może wystawić w każdej z kategorii dowolną liczbę zawodników. 
2. Konkurencje kumite semi-kontakt rozegrane zostaną systemem pucharowym. 

Przewidywane jest przyznanie dwóch „trzecich miejsc”. 
3. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowo-wagowej. 
4. Warunkiem rozegrania każdej z kategorii jest zgłoszenie co najmniej 8 zawodników.          

W przypadku mniejszej liczby startujących Organizator zastrzega sobie prawo do nie 
rozegrania tej kategorii lub połączenia jej z innymi poprzez zmiany zakresu wagowego. 
Bazową do tych zmian będzie ilość zawodników zgłoszona w terminie 
do 25 października !!!!! 

5. Klasyfikacja drużynowa jest ustalana na podstawie wyników indywidualnych wg zasady: 
     I miejsce - 5 pkt., 
     II miejsce – 3 pkt., 
     III miejsce – 1 pkt. 
6. Szczegółowy regulamin rozgrywania konkurencji opisany jest w „Załączniku nr 1” i stanowi 

integralną część komunikatu (w załączeniu). 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. Warunki uczestnictwa. 
Zawodnicy powinni posiadać: 
- dokument ze zdjęciem, potwierdzający datę urodzenia (data urodzenia oraz waga będą 

sprawdzane przed rozpoczęciem zawodów), 
- pisemną zgodę opiekuna prawnego – honorowane będzie tylko oświadczenie na 

oryginalnym druku (Załącznik nr 2). 
- kierownicy drużyn przedkładają Organizatorowi w/w zgody wraz z oświadczeniem o 

posiadaniu przez zawodników odpowiednich badań lekarskich. 
- czyste karate-gi z rzeczywiście posiadanym pasem, 
- ochraniacze wg zakresu opisanego w załączonym Regulaminie Turnieju. 
 
 

VII.   Zgłoszenia, losowanie. 
Załączone karty uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mailem do dnia 25 października !!!! 
Drabinki walk startujących zostaną rozlosowane przed południem 26 października. 
Losowania dokona komisja w składzie: 
- sensei Paweł Olszewski. 4 DAN, Lipno, 
- sensei Daniel Gorczyca, 3 DAN, Inowrocław. 
- sensei Jarosław Remus, 3 DAN, Bydgoszcz (organizator). 
Pełna lista startujących wraz z przydziałem do kategorii wiekowo-wagowych (wg wag 
zadeklarowanych na zgłoszeniach) zostanie opublikowana na stronie internetowej BKKK – 
www.karate.bydgoszcz.pl – najpóźniej 28 października. 
 

VIII. Pozostałe. 
1. Opłata za start zawodnika wynosi: 40,- PLN. Opłatę (zawierającą koszt obiadu) należy 

wnosić w dniu zawodów przy potwierdzeniu listy startowej.  
2. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu pod warunkiem jego zgłoszenia najpóźniej w dniu 22 

października. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i warunków bytowych 
rezerwowanych noclegów po kontakcie telefonicznym z Organizatorem. 

3. Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Krzysztof Dubiel (5 DAN, Gubin). 
4. Każdy z Klubów proszony jest o wystawienie minimum jednego sędziego w pełnym stroju, 

co znacznie usprawni przebieg turnieju. 
5. Nagrody: 
- Puchary, medale i imienne dyplomy za zajęcie miejsca na podium, 
- dyplomy uczestnictwa dla wszystkich startujących. 
6. We wszystkich kwestiach sportowych wyżej nie opisanych decyduje Sędzia Główny 

zawodów. W kwestiach technicznych decyduje Organizator. 
 
 
 
 
 

Osu ! 
 

 


